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Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου

Αγαπητοί μέτοχοι και συμμέτοχοι, 

Η Εθνική Τράπεζα στην μακρόχρονη ιστορία της των 180 ετών, έχει 
διαδραματίσει με συνέπεια πρωταγωνιστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της 
χώρας, όχι μόνο σε καλές περιόδους, αλλά και σε περιόδους προκλήσεων και 
οικονομικής και κοινωνικής δυσπραγίας, όπως στην περίπτωση της τρέχουσας 
πανδημίας που βιώνουμε όλοι. Το παρόν μήνυμα γράφτηκε σε μια εξαιρετικά 
δύσκολη χρονιά για όλους, καθώς ακόμα βιώνουμε μια πρωτόγνωρη πανδημική 
κρίση, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητά μας. 
Η ευημερία των πελατών και των υπαλλήλων μας υπήρξε πάντοτε απόλυτη 
προτεραιότητά μας. Η ΕΤΕ προσαρμόστηκε γρήγορα, ηγήθηκε των αλλαγών εν 
μέσω της πανδημίας, με έμφαση στη συνεργασία, τον σχεδιασμό και την 
ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουμε θέσει σε εφαρμογή τα 
σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας της Τράπεζας με σκοπό να συμβάλλουμε 
στην ασφάλεια και την ευημερία του προσωπικού μας, να στηρίξουμε τους 
πελάτες μας, και να διατηρήσουμε την ομαλή συνέχιση των εργασιών μας.
Οι ταχύτατες ενέργειές μας – με στόχο να ανταποκριθούμε στις «ακραίες 
καταστάσεις» τις οποίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει η πλειονότητα των 
εταιρειών – αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικότερα στην  Έκθεση 
Βιωσιμότητας του 2020. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι καταφέραμε να 
εισάγουμε πολλές λειτουργικές αλλαγές για τους εργαζόμενους και τους 
πελάτες μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε την παροχή απομακρυσμένης 
πρόσβασης των υπαλλήλων στα συστήματά μας, η οποία αποδείχθηκε 
καθοριστικής σημασίας για τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας, όχι 
μόνον του προσωπικού μας, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα. Ταυτόχρονα 
επιταχύναμε σημαντικά την ψηφιακή μας στρατηγική και προσφέραμε ψηφιακά 
προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πελατειακής 
μας βάσης, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους του κυβερνοχώρου.
Η ικανότητα να δραστηριοποιηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά στις αρχές 
του 2020 ήταν συνέχεια των επιτυχημένων αλλαγών του έτους που 
προηγήθηκε. Η ΕΤΕ πέτυχε μια σημαντική μεταστροφή το 2019, υπό την ηγεσία 
μίας νέας, δυναμικής και αφοσιωμένης ομάδας. Πράγματι, το 2019 ήταν το 
πρώτο πλήρες έτος εφαρμογής του Προγράμματος Μετασχηματισμού της ΕΤΕ, 
του οποίου φιλόδοξοι στόχοι είναι η αντιμετώπιση χρόνιων θεμάτων της 
Τράπεζας, καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος 
συνολικά. Στόχος μας είναι να έχουμε έναν υγιή ισολογισμό, να γίνουμε μια 
σύγχρονη, κερδοφόρα τράπεζα έως το 2022 και η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής 
στην Ελλάδα.
Σήμερα, η δέσμευση που έχει αναλάβει η Τράπεζα στον μακροπρόθεσμο 
στρατηγικό της σχεδιασμό – με γνώμονα τον σεβασμό των ανθρώπινων και 
εργασιακών δικαιωμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια και 
την αποτελεσματική διακυβέρνηση σε όλες τις εκφάνσεις της λειτουργίας της 
–είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ για την επίτευξη ενός ισχυρού 
ισολογισμού και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, ενώ χαράσσει την 
πορεία προς ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.
Όσον αφορά τους ανθρώπους μας, έχουμε υψηλούς στόχους στο πεδίο της 
παροχής ίσων ευκαιριών και της διαμόρφωσης ενός ασφαλούς και ελκυστικού 
εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ προστατεύουμε τις εργασιακές σχέσεις σε 
ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εποικοδομητικής συνεργασίας. Η ΕΤΕ 
αναγνωρίζει την αξία των εργαζομένων της ως βασικό παράγοντα εξέλιξης και 
επιχειρηματικής επιτυχίας. Φροντίζουμε να παρέχουμε στο προσωπικό μας 
ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης, αλλά και να διασφαλίζουμε ότι 
προστατεύονται οι ίσες ευκαιρίες και ο σεβασμός της διαφορετικότητας. 
Σχεδόν το 50% των εργαζομένων μας είναι γυναίκες ενώ 28% των ανώτατων 
διοικητικών θέσεων καλύπτονται από γυναίκες και είμαστε υπερήφανοι που 
έχουμε επιτύχει αυτή την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στο προσωπικό 
μας.
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Όσον αφορά τους πελάτες μας, θεωρούμε ότι είναι ευθύνη μας να διατηρούμε 
και να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς. Η ευθύνη αυτή 
ερμηνεύεται σε έναν διττό στόχο για την Τράπεζα: αφενός, να παρακολουθεί 
τις τεχνολογικές εξελίξεις, να επιταχύνει την προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών, 
να ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της και να αξιοποιεί την καινοτομία στην 
προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, και αφετέρου, να εκτελεί τα 
καθήκοντα αυτά με τη μέγιστη δυνατή περιβαλλοντική συνείδηση και 
κοινωνική υπευθυνότητα.
Όσον αφορά την κοινωνία, για ακόμα μία χρονιά, συνεχίσαμε να 
αναλαμβάνουμε πληθώρα δράσεων με σκοπό να συμβάλουμε ουσιαστικά στην 
προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, διατηρώντας 
παράλληλα την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά μέσω του Μορφωτικού 
Ιδρύματος και του Ιστορικού Αρχείου μας. Στο πλαίσιο αυτό, επενδύσαμε σε 
προσπάθειες ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης, αθλητισμού και 
κοινωνικής πρόνοιας, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής του κοινωνικού 
συνόλου. Στον τομέα του περιβάλλοντος, εστιάσαμε σε επενδυτικές 
πρωτοβουλίες που παρουσιάζουν καινοτομία και υψηλή τεχνογνωσία, καθώς 
και στη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων για τεχνολογίες που 
συμβάλλουν στις προσπάθειες της χώρας να βελτιώσει το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα. Αυξήσαμε σημαντικά τη χρηματοδοτική μας στήριξη στον τομέα 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της ορθής διαχείρισης αστικών και 
βιομηχανικών αποβλήτων, που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, στοχεύσαμε στη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης της ΕΤΕ και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, περιορίζοντας 
έτσι το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.
Ο Όμιλος ΕΤΕ, έχοντας μοναδική παράδοση, φήμη, πρωτοποριακή θέση και 
σημαντική συμβολή στον οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της 
Ελλάδας, και κυρίως έχοντας εξασφαλίσει τη σταθερή και μακροχρόνια 
εμπιστοσύνη των μετόχων, των πελατών και των υπαλλήλων του, λειτουργεί και 
θα συνεχίσει να λειτουργεί στο μέλλον ως πυλώνας σταθερότητας και 
εμπιστοσύνης της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, με στόχο πάντα να 
συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Βιώσιμη 
Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας και θα 
αναλαμβάνουμε συνεχώς νέες πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της πλήρους 
ενσωμάτωσης στις δραστηριότητές μας, των αρχών Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και των κριτηρίων και κινδύνων που αφορούν το Περιβάλλον την 
Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση.
Εν κατακλείδι, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι και σε αυτήν την 
εξαιρετικά δυσμενή περίοδο, την γεμάτη προκλήσεις, η ΕΤΕ θα φανεί αντάξια 
της μακρόχρονης ιστορίας της, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη στήριξη της 
οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας 
κ. Παύλος Μυλωνάς
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Καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφι-
κή έκταση της Ελλάδος, παράλ-
ληλα αναπτύσσει εναλλακτικά 
δίκτυα πώλησης των προϊόντων 
της, όπως οι υπηρεσίες mobile, 
phone και internet banking. 

213η θέση μεταξύ των 
1.000 κορυφαίων τραπεζών 
στον κόσμο, σύμφωνα με 
την αξιολόγηση του  
“The Banker Financial 
Times” για την οικονομική 
χρήση του 2019.

Όμιλος 

ETE

ΕΘΝΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

8.324  
Εργαζόμενοι

389
Καταστήματα 

 
1.437
ATMs 

12.447.098 λογαριασμοί καταθέσεων

Δυναμικός υποστηρικτής 
της ελληνικής οικονομίας:
1.252.660 λογαριασμοί χορηγήσεων

12.156 
Εργαζόμενοι

   7 Χώρες  
Ελλάδα | Ρουμανία | Βόρεια Μακεδονία | Κύπρος | 
Μάλτα | Αίγυπτος | Ηνωμένο Βασίλειο

589
Καταστήματα 

 
1.748
ATMs 

Ισχυρή καταθετική βάση
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Εταιρικό ΠΡΟΦΙΛ2019

Συμμετοχή της ΕΤΕ σε δείκτες αειφορίας

Bloomberg Gender-Equality Index 
2020
Η Εθνική Τράπεζα το 2019 -αξιολογού-
μενη για το 2018- πέτυχε μια σημαντική 
διάκριση, σε διεθνές επίπεδο. Η Τράπεζα 
συμπεριελήφθη στην ομάδα των 325 
διεθνών εταιρειών που συγκροτούσαν 
τον «Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg 
2020 – Gender Equality Index». Ο δείκτης 
”Gender Equality Index 2020“ καλύπτει 42 
χώρες. Η επιτυχία αυτή επαναλαμβάνεται 
και κατά την αξιολόγηση της Τράπεζας 
από τον ως άνω Δείκτη και για το έτος 
2019, καθώς αξιολογείται θετικά για 
τρίτη συνεχή χρονιά και εντάσσεται στον 
«Δείκτη Ισότητας Φύλων Bloomberg 2020 
– Gender Equality Index».

FTSE4Good Emerging Index
Και κατά το 2019 η Εθνική Τράπεζα αξι-
ολογήθηκε και διατήρησε την παραμονή 
της στον δείκτη εταιρικής αειφορίας 
FTSE4Good Emerging Index, πιστοποι-
ώντας για ακόμη μία φορά τη δέσμευσή 
της στη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Carbon Disclosure Project
Η Τράπεζα δημοσίευσε και το 2019 (για 
13η χρονιά)  στοιχεία αναφορικά με θέμα-
τα στρατηγικής της για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς 
επίσης και δεδομένα που αφορούν στις 
εκπομπές CO

2
 που προέρχονται από τις 

δραστηριότητες της, μέσω του Ανεξάρ-
τητου Μη-Κερδοσκοπικού Οργανισμού 
Carbon Disclosure Project, λαμβάνοντας 
τη βαθμολογία C “Awareness”(κλίμακα 
από D- έως Α+), βελτιώνοντας την βαθμο-
λογία της σε σχέση με το 2018.

ISS Corporate Solutions - 
Environmental & Social Quality Score
H Τράπεζα αξιολογήθηκε το 2019 από τον 
Οίκο ISS Corporate Solutions αναφορικά 
με τους πυλώνες «Περιβάλλον», «Κοι-
νωνία» και «Διακυβέρνηση». Η Τράπεζα 
κατατάχθηκε στην ανώτατη Κατηγο-
ρία 1 ”Highest Rating by Institutional 
Shareholder Services“ για τον πυλώνα 
«Περιβάλλον» και στην  ανώτερη κατηγο-
ρία 2 στον πυλώνα «Κοινωνία». 

MSCI ESG Research
Το 2019  αναβαθμίστηκε η αξιολόγηση της 
Τράπεζας στο επίπεδο «BBB», από «BB» 
το 2018, αναφορικά με το πλαίσιο κριτηρί-
ων το οποίο εφαρμόζει η MSCI Research 
κατά την ESG αξιολόγησή της.  

Βραβεύσεις - Διακρίσεις
Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της εξυ-
πηρέτησης των αναγκών των πελατών και 
των μετόχων της, καθώς και της παροχής 
πληρέστερης πληροφόρησης και διαφά-

νειας για τη δράση της σε θέματα ΕΚΕ, 
έλαβε, κατά τη διάρκεια του 2019 σημα-
ντικές βραβεύσεις και διακρίσεις, όπως:  

Βράβευση για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη «CR INDEX 2018-2019»: 
Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης επιβρά-
βευσε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει 
η Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρη-
ματική της στρατηγική, με ενσωμάτωση 
δράσεων προς όφελος της κοινωνίας, του 
περιβάλλοντος, των εργαζομένων και της 
αγοράς. Η Εθνική Τράπεζα, που συμμετεί-
χε για όγδοη φορά στον Δείκτη Εταιρικής 
Υπευθυνότητας (CR Index), διακρίθηκε για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ανώτα-
τη κατηγορία Diamond για το 2018 - 2019. 
Πρόκειται για επιβράβευση της πολιτικής 
της Τράπεζας, των δράσεών της, καθώς και 
των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για τη 
στήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Ο Δείκτης 
CR Index είναι ένας σημαντικός διεθνώς 
δείκτης αξιολόγησης της απόδοσης των 
επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και χρησιμοποιείται ως 
εθνικός δείκτης ΕΚΕ σε διάφορες χώρες. 
Ως κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης, 
αποτελεί σημείο αναφοράς για τη συγκρι-
τική αξιολόγηση των επιδόσεων Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στους τέσσερεις 
επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, 
Εργαζόμενοι και Αγορά.

Πιστοποιήσεις – Βεβαιώσεις ISO
Βεβαίωση εφαρμογής του διεθνούς 
οδηγού ISO 26000:2010 για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη
Στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Τράπεζας 
με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και 
πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
η Γενική Διεύθυνση Κανονιστικής Συμ-
μόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης 
της Τράπεζας και του Ομίλου, σε συνέχεια 
επιτυχούς ελέγχου, από τον ανεξάρτητο 
οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης TÜV 
AUSTRIA Hellas έλαβε βεβαίωση στις 26 
Σεπτεμβρίου 2019 για την ορθή εφαρ-
μογή, παρακολούθηση και συντονισμό 
των αρχών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 
στην Τράπεζα και στον Όμιλο, όπως αυτά 
καθορίζονται στον διεθνή οδηγό ISO 
26000:2010. Ακολουθώντας μια απαιτη-
τική και άκρως επιτυχημένη διαδικασία 
επαλήθευσης, η Γενική Διεύθυνση της 
Τράπεζας ικανοποίησε πλήρως τις κα-
τευθύνσεις του εν λόγω οδηγού για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τον ενσω-
μάτωσε στις αξίες και πρακτικές της. 
Επίσης, η  Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς 
τη διαδικασία πιστοποίησης για ακόμα 
τέσσερα  διεθνή πρότυπα, και πιο συγκε-
κριμένα για:
• το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής

Συμμόρφωσης, όπως καθορίζεται

CERTIFICATE

OF MEMBERSHIP

This is to certify that

National Bank of Greece S.A.

is a constituent company in the FTSE4Good Index Series

June 2019
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GRI 102-1

GRI 102-3

GRI 102-5

στον Διεθνή Οδηγό ISO 19600:2014
• την Εταιρική Διακυβέρνηση (Κατευ-

θυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με
την Εσωτερική Διακυβέρνηση Ι EBA-
GL-2017-11 Corporate Governance.

Η επίτευξη των ανωτέρω πιστοποιήσεων 
έλαβε χώρα το Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
2019, αντίστοιχα.
• Πιστοποίηση για Διαχείριση Ποιότη-

τας (ISO 9001:2015)
• Πιστοποίηση για Καταπολέμηση της

Δωροδοκίας (ISO 37001:2016)

Η επίτευξή τους έλαβε χώρα τον Ιανουά-
ριο και Φεβρουάριο 2020, αντίστοιχα.
Τα προαναφερθέντα πρότυπα παρέχουν 
καθοδήγηση για την υιοθέτηση, ανάπτυ-
ξη, εφαρμογή, αξιολόγηση, διατήρηση 
και βελτίωση ενός αποτελεσματικού και 
με ικανοποιητικό βαθμό ανταπόκρισης 
συστήματος διαχείρισης κανονιστικής 
συμμόρφωσης εντός ενός οργανισμού, 
και βασίζονται στις αρχές καλής διακυ-
βέρνησης, αναλογικότητας, διαφάνειας 
και βιωσιμότητας. 

Μετοχική σύνθεση, νομική μορφή και έδρα
Η επωνυμία και η νομική μορφή της 
Τράπεζας σήμερα, όπως περιγράφεται 
στο Καταστατικό της, ορίζεται ως «Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», ενώ σε κείμε-
να στην αγγλική γλώσσα η επωνυμία της 
Τράπεζας είναι "National Bank of Greece 
S.A." και αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία, και 
έχει την έδρα της στον Δήμο Αθηναίων 
επί της οδού Αιόλου 86.
Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί πολυμετοχικό 
Οργανισμό. Το μετοχολόγιο της χαρα-
κτηρίζεται από ευρεία διασπορά, καθώς 
περιλαμβάνει 109.570  μετόχους, θεσμι-
κούς και ιδιώτες.

Από τη μετοχική σύνθεση, όπως αυτή 
διαμορφώθηκε στις 31.12.2019, προκύπτει 
ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας (ΤΧΣ) κατείχε το 40,39% του 
μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το 46,11% ήταν 
κατανεμημένο σε θεσμικούς και ιδιώτες 
επενδυτές του εξωτερικού και το 7,71% 
σε ιδιώτες επενδυτές εσωτερικού. Αν 
δεν ληφθεί υπόψη το ποσοστό του ΤΧΣ, 
η συμμετοχή των θεσμικών και ιδιωτών 
επενδυτών εξωτερικού ανερχόταν σε 
77,35%, ενώ των ιδιωτών επενδυτών εσω-
τερικού σε 12,93%.

40,39%

46,11%

7,71%

5,41%

0,38%

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (ΤΧΣ)

  

Διεθνείς θεσμικοί και μη 
θεσμικοί επενδυτές

   

Εγχώριοι μη θεσμικοί 
επενδυτές

 

Εγχώριοι θεσμικοί 
επενδυτές και νομικά πρόσωπα

 

Εγχώρια συνταξιοδοτικά 
ταμεία

  

Mετοχική Σύνθεση Εθνικής Τράπεζας (31/12/2019)

77,35%

12,93%

9,08%

0,64%

Διεθνείς θεσμικοί και μη 
θεσμικοί επενδυτές

 

Εγχώριοι μη θεσμικοί 
επενδυτές

 

Εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές 
και νομικά πρόσωπα

 

Εγχώρια συνταξιοδοτικά 
ταμεία

Μετοχική Σύνθεση Εθνικής Τράπεζας (Εκτός ΤΧΣ) (31/12/2019)

Συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας σε Χρηματιστηριακούς Δείκτες
Η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας συμμετέχει, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους Χρημα-
τιστηριακούς Δείκτες:
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Συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας σε Χρηματιστηριακούς Δείκτες 

31/12/2019

Bloomberg Code Δείκτης Συντελεστής βαρύτητας (%)

ASE ASE General Index 4,888

ASEDTR FTSE/Athex Banks 22,191

BIERBSEC BI Europe Regional Banking 
Europe SEE

9,810

MEDI FTSE Med 100 Index 1,313

BIERGBKP BI Emerging Europe Regional 
Banks Competitive Peers

4,997

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομί-
λου της Εθνικής Τράπεζας έχει ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία 
καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη. 
Κατά το 2019 η συμβολή της Εθνικής 

Τράπεζας προς την κοινωνία ανήλθε στο 
ποσό των €1,591 δισ., το οποίο περιλαμβά-
νει καταβληθέντες φόρους και μερίσμα-
τα, δαπάνες προσωπικού, πληρωμές σε 
προμηθευτές και χορηγίες.

147 102 101

889
882

897

348 570 583
11

13 101.395

1.566 1.591

0
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800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2017 2018 2019

Χορηγίες

Πληρωμές προς προμηθευτές

Αποδοχές - παροχές προσωπικού και λειτουργικό κόστος χωρίς προβλέψεις

Μερίσματα & φόροι

Σύνολο

Ετήσια συμβολή στην κοινωνική ανάπτυξη (σε € εκατ.) 

Φορολογία  
Η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων 
αποτελεί την κύρια συνιστώσα της λει-
τουργίας ενός  ευνομούμενου Κράτους, 
και η δίκαιη κατανομή τους την κύρια 
συμβολή του στην Κοινωνία. Η Τράπεζα 
και ο Όμιλος επιβαρύνονται με τους ανά-
λογους φόρους στα εισοδήματά τους και 
αποδίδουν τους φόρους αυτούς ορθά και 
εγκαίρως. 
Η Τράπεζα, αντιλαμβανόμενη το συνεχώς 
μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον 
τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως,  
που έχει ως αποτέλεσμα  αλλαγές στο 
φορολογικό δίκαιο, μέσω της αρμόδιας 
μονάδας φορολογίας παρακολουθεί σε 
συνεχή βάση τις φορολογικές εξελίξεις. 

Η μονάδα αναλαμβάνει ενεργό συμβου-
λευτικό και εποπτικό ρόλο με στόχο την  
πλήρη ανταπόκριση και συμμόρφωση της 
Τράπεζας και του Ομίλου με τις κείμενες 
φορολογικές διατάξεις, τη θωράκιση 
έναντι των φορολογικών κινδύνων και την 
αποφυγή, τόσο των σοβαρότατων επιβα-
ρύνσεων όσο και της ποινικής ευθύνης 
των Διοικήσεων της Τράπεζας και των 
εταιρειών του Ομίλου.
Η Διεύθυνση Φορολογίας της Τράπεζας 
και του Ομίλου μεριμνά, για την κατά 
Νόμο εκπλήρωση όλων των φορολογικών 
υποχρεώσεών της και τη φορολογική επο-
πτεία και συνδρομή σε όλα τα φορολο-
γικά ζητήματα των εταιρειών του Ομίλου 
στο εσωτερικό και το εξωτερικό καθώς 

GRI 201-1

GRI 207-1
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και των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει 
η Τράπεζα.
Με στόχο την έγκαιρη προσαρμογή του 
Ομίλου στις νέες νομοθετικές και κανονι-
στικές διατάξεις, δόθηκαν οι κατάλληλες 
κατευθύνσεις στις Μονάδες του Ομίλου 
της Εθνικής Τράπεζας, με αποτέλεσμα 
την πρόληψη και αποτροπή των φορο-
λογικών κινδύνων που σχετίζονται με 
ενδεχόμενη παραβίαση των υφιστάμενων 
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.
Τέλος, η υιοθέτηση  από την Τράπεζα (για 
πρώτη φορά ελληνική τράπεζα) πλαισίου 
Φορολογικής Πολιτικής του Ομίλου της 
Εθνικής Τράπεζας (Τax Policy),  εξασφα-
λίζει την πλήρη  συμμόρφωση με την 

εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθε-
σία της χώρας μας, αλλά και των χωρών 
δραστηριοποίησης  της Τράπεζας, την 
αποτελεσματική φορολογική διαχείριση, 
τις άριστες σχέσεις με τις Φορολογικές 
Αρχές, καθώς και τη φορολογική δια-
φάνεια. Υπό αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα 
αποδίδει το δίκαιο ποσό φόρων που της 
αναλογεί με βάση τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητάς της, συμβάλλοντας κατά 
τον καλύτερο τρόπο στους δημοσιονομι-
κούς στόχους της χώρας μας.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομί-
λου της Εθνικής Τράπεζας έχει ιδιαίτερα 
θετικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία 
καθώς και στην κοινωνική ανάπτυξη. 

Οικονομική αξία που παρακρατήθηκε σε € εκατ. (31.12.2019)

Ποσό σε € εκατ.

Καθαρά λειτουργικά έσοδα 1.517

Μείον  

Λειτουργικό κόστος (χωρίς προβλέψεις) (325)

Αποδοχές και παροχές προσωπικού (572)

Μερίσματα 0

Φόροι (100,5)

Χορηγίες (10)

Οικονομική αξία που παρακρατήθηκε σε € εκατ. 
(31.12.2019) 

509,5

Βασικά οικονομικά αποτελέσματα 2019 2018

Καθαρά λειτουργικά έσοδα (σε € εκατ.) 1.517 1.325

Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων ΕΤΕ (σε € εκατ.) 149 66

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) μετά φόρων (σε € εκατ.) 149 62

Σύνολο λειτουργικών δαπανών (σε € εκατ.) (897) (882)

Συνολική κεφαλαιοποίηση (σε € εκατ.) 2.762 1.006

Σύνολο ενεργητικού (συν. περιουσιακών στοιχείων) (σε 
€ δισ.)

59,4 59,3

Υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (σε € 
εκατ.)

4.780 8.143

Μερίσματα (σε € εκατ.) - -

Φόροι (σε € εκατ.) 100,5 101,8

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (σε €) 0,16 0,07

Αποσβέσεις (σε € εκατ.) (132) (68)

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας διαχειρί-
ζεται την κεφαλαιακή του βάση με τρόπο 
που εξασφαλίζει ότι οι εταιρείες του 
Ομίλου μεγιστοποιούν την απόδοση των 
μετοχών τους ως προς τον κίνδυνο που 
αναλαμβάνουν. Ο Όμιλος αξιοποιεί όλα 
τα σύγχρονα μέσα άντλησης κεφαλαίων, 
με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση της 
κεφαλαιακής του επάρκειας. 
Μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2018 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διε-
νήργησε άσκηση προσομοίωσης ακραίων 

καταστάσεων (2018 Stress Test)  κατά την 
οποία δεν προέκυψε κεφαλαιακό έλλειμμα 
ή ανάγκη κατάρτισης πλάνου κεφαλαιακής 
ενίσχυσης. Νέα άσκηση είχε προγραμμα-
τιστεί για το Μάϊο 2020 αλλά μετατέθηκε 
λόγω του Covid-19 για το έτος 2021. 
Το 2019 υπήρξε καθοριστικό έτος για την 
τράπεζα με σημαντική βελτίωση της κερ-
δοφορίας, ισχυρό προφίλ ρευστότητας, 
ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και 
σημαντική αποκλιμάκωση των μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 
και αποτέλεσε την πρώτη τράπεζα του 
νεοελληνικού κράτους, με καθοριστική 
συνεισφορά στην οικονομική ζωή του 
τόπου σε αυτά τα 179 χρόνια ιστορίας της. 
Σήμερα η Εθνική ηγείται ενός από τους 
μεγαλύτερους και ισχυρότερους Ομίλους 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελ-
λάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη 
της Ελληνικής οικονομίας και τον αναπτυ-
ξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της 
χώρας. Προσφέρει ευρύ φάσμα χρημα-
τοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών 
με  προϊόντα καταθέσεων, επενδυτικών 
εργασιών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστη-
ριακών συναλλαγών, ασφαλειών, εργασι-
ών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτή-
σεων (factoring).
H ευρεία πελατειακή  βάση, η καλή φήμη, 
το υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέ-

σεις και οι ενισχυμένοι δείκτες κεφαλαι-
ακής επάρκειας, αντικατοπτρίζουν τη 
μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης με την 
πελατεία της. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα 
πρωτοπορεί για μια ακόμα φορά, υλοποι-
ώντας ένα φιλόδοξο και ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα μετασχηματισμού, δημιουρ-
γώντας έναν χρηματοπιστωτικό οργανι-
σμό που διακρίνεται σε επίπεδο διακυ-
βέρνησης, διαφάνειας και αξιοκρατίας, 
επενδύει και αναδεικνύει τους ανθρώ-
πους του.  

Κατά τη διάρκεια του 2019, περισσότεροι 
από 800 υπάλληλοι συμμετείχαν ενεργά 
σε τουλάχιστον ένα εκ των 30+ Πρωτο-
βουλιών του Προγράμματος Μετασχη-
ματισμού, επιτυγχάνοντας σημαντικά 
αποτελέσματα και στους έξι Άξονες:

Άξονες Επιτεύγματα κατά το 2019

Υγιής 
Ισολογισμός

• Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ») κατά €5,3
δισ. σε επίπεδο Ομίλου μέσω εμπροσθοβαρούς πώλησης
χαρτοφυλακίων και οργανικών ενεργειών.

• Αύξηση του δυναμικού εστιασμένου στις αναδιαρθρώσεις
και ρυθμίσεις στο Δίκτυο Καταστημάτων (230 εξειδικευμένα
στελέχη, 44 εξειδικευμένα κέντρα).

• Ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα αναδιάρθρωσης και ρυθμίσεων
οφειλών (π.χ. προϊόντα «Split & Settle»).

• Υλοποίηση της εσωτερικής πλατφόρμας Ιδιόκτητης Ακίνητης
Περιουσίας («REO»).

• Βελτιστοποίηση κατανομής κεφαλαίου και αξιοποίηση
πλεονάζουσας ρευστότητας σε στοιχεία ενεργητικού με
δυνατότητα άντλησης εσόδων από τόκους (Έκδοση τίτλων
μειωμένης εξασφάλισης «Tier II» ύψους €400 εκατ.).

Αποτελεσμα-
τικότητα & 
ευελιξία

• Μείωση δαπανών προσωπικού και Γενικών & Διοικητικών
Εξόδων κατά περίπου 8,6% και 14,5% αντίστοιχα, μέσω:
� επιτυχημένης Εθελουσίας Εξόδου (περισσότεροι από 1.000 

συμμετέχοντες)
� βελτίωσης λειτουργικού μοντέλου
� εξορθολογισμού της γεωγραφικής κατανομής του Δικτύου 

Καταστημάτων 
� υλοποίησης στοχευμένου προγράμματος διαχείρισης 

κόστους και 
� περαιτέρω ενίσχυσης πολιτικών και διαδικασιών προμηθειών.

Η καλύτερη 
Τράπεζα για 
τους πελάτες 
μας

• Ενίσχυση του μοντέλου κάλυψης στον τομέα της Εταιρικής
Τραπεζικής, με αύξηση δυναμικού συμβούλων πελατείας.

• Κατάκτηση ηγετικής θέσης στις νέες χορηγήσεις Εταιρικής
Τραπεζικής με βελτιωμένο προφίλ πιστοληπτικής διαβάθμισης
και σημαντική αύξηση των ενεργών πελατών ΜΜΕ.

• Επίτευξη αύξησης 13% σε έσοδα από προμήθειες Λιανικής,
κυρίως μέσω σταυροειδών πωλήσεων προϊόντων.

• Αναβάθμιση των υπηρεσιών internet και mobile banking.
• Καθιέρωση των ψηφιακών πωλήσεων καθώς και της πρώτης

υπηρεσίας πλήρους ψηφιακής προσέλκυσης πελατείας (digital
onboarding) στην Ελλάδα.

GRI 102-10
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Άξονες Επιτεύγματα κατά το 2019

Τεχνολογία & 
διαδικασίες

• Ανάπτυξη νέου Συστήματος Διαχείρισης Καρτών («CMS») και 
Βάσης Δεδομένων («Enterprise Data Warehouse» («EDW»)).

• Αύξηση ολοκλήρωσης έργων Πληροφορικής κατά περίπου 60%. 
• Ανασχεδιασμός των βασικών διαδικασιών 

συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης δανείων λιανικής, 
στεγαστικών δανείων, και δανείων ΜΜΕ μέσω απλοποίησης, 
κεντροποίησης και αυτοματοποίησης.

• Ενίσχυση υποδομών internet και mobile banking με νέες 
δυνατότητες.

Ανθρωποι, 
Οργανωτική 
Δομή & 
Διακυβέρνηση

• Ανανέωση διοικητικής ομάδας της ΕΤΕ και ενίσχυση πλαισίου 
Εταιρικής Διακυβέρνησης.

• Σχεδιασμός νέου πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου 
δυναμικού, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού ατόμων με 
ιδιαίτερες ικανότητες, του προγραμματισμού διαδοχής και της 
διαχείρισης απόδοσης.

• Σχεδιασμός νέας οργανωτικής δομής και διαδικασιών μονάδων 
Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Διαφάνεια, 
Συμμόρφωση & 
Έλεγχος

• Αναβάθμιση του πλαισίου διεξαγωγής Προσομοιώσεων Ακραίων 
Καταστάσεων (Stress Testing) και των υποδομών επιχειρησιακού 
σχεδιασμού της Τράπεζας. 

• Υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διακυβέρνησης 
και διασφάλισης ποιότητας δεδομένων στο σύνολο της 
Τράπεζας.

• Ενίσχυση των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.
• Λειτουργία πλατφόρμας τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις 

ελεγκτικές λειτουργίες (Διαχείριση Κινδύνων, Κανονιστική 
Συμμόρφωση, Εσωτερικός Έλεγχος, Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων, Κανονιστικά Θέματα και συνεργασία με ΤΧΣ, 
Συμμόρφωση και Εσωτερικός Έλεγχος). 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
Η Εθνική Τράπεζα παρακολουθεί στενά 
τις παγκόσμιες εξελίξεις και αντιμε-
τωπίζει τις προκλήσεις του μέλλοντος, 
υλοποιώντας έναν μακρόπνοο στρατηγικό 
σχεδιασμό με γνώμονα τον σεβασμό στα 
ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, 
την προστασία του περιβάλλοντος και τη 
διαφάνεια στις συναλλαγές της με όλα 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, αποδίδοντας 
ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη πολιτικών 
και διαδικασιών για την καταπολέμηση 
της διαφθοράς.
Οι βασικές αξίες που διέπουν τις δράσεις 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τρά-
πεζας και των θυγατρικών εταιρειών της 
είναι οι ακόλουθες:

GRI 102-13

GRI 102-16
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Συνεργασίες και συνέργειες για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη
Η Εθνική Τράπεζα από την ίδρυσή της το 
1841 έχει σταθεί αρωγός στην ελληνική 
κοινωνία και Οικονομία με πρωτοβουλίες 
και δράσεις προς όφελος του πελάτη, 
των μετόχων και του ανθρώπινου δυνα-
μικού της, ενώ  σήμερα προσεγγίζει με 
όραμα, στρατηγική και αφοσίωση, θέματα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσι-
μης Ανάπτυξης ως ακολούθως: 

Α. Εφαρμόζοντας Διεθνή Πρότυπα και 
Κατευθυντήριες Οδηγίες: 
• 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώ-

νου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact) 
• Global Reporting Initiative (GRI) 

Standards 
• 17 Στόχοι του Ο.Η.Ε. για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη (UN SDGs)  
• Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας 

Β. Συμμετέχοντας σε Φορείς και Οργανι-
σμούς για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη:     
• UN Global Compact (Οικουμενικό 

Σύμφωνο του ΟΗΕ): Στις 18 Ιουνίου 
2018 εγκρίθηκε η συμμετοχή της 
Εθνικής Τράπεζας στην εθελοντική 
πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών 

Global Compact, ως ”Participant“. 
• Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη του οποίου η ΕΤΕ 
είναι κύριο μέλος από το 2008.

• Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) - 
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της 
ΕΕΤ.  

Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders)
Η Τράπεζα θεωρεί ως ενδιαφερόμενα 
μέρη τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 
επηρεάζουν και επηρεάζονται ή αναμέ-
νεται να επηρεαστούν σημαντικά από τις 
αποφάσεις, τις δραστηριότητες και την εν 
γένει λειτουργία της. 
Η Τράπεζα, εφαρμόζοντας συγκεκριμέ-
νες διαδικασίες για τον καθορισμό των 
ενδιαφερόμενων μερών, αναγνωρίζει ως 
βασικές ομάδες τις ακόλουθες:
Επενδυτές και Μέτοχοι |  Πελάτες | 
Εργαζόμενοι | Επιχειρηματική κοινότητα 
| Τοπικές κοινωνίες | Προμηθευτές | Μη 
Κυβερνητικές και Μη Κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ) | Πολιτεία, Θεσμικοί 
Φορείς και Εποπτικές Αρχές | Μέσα Μα-
ζικής Ενημέρωσης
Η Εθνική Τράπεζα επικοινωνεί σε τακτική 
βάση με κάθε ομάδα από τα ενδιαφερό-
μενα μέρη, κατανοώντας τη σημασία που 

GRI 102-40

GRI 102-42

GRI 102-43

GRI 102-44

Η Τράπεζα 
και οι θυγατρικές 

της συμμορφώνονται 
πλήρως με αποφάσεις 

που απαγορεύουν συνερ-
γασία με χώρες, επιχει-
ρήσεις ή πρόσωπα, που 

υποθάλπουν τη βία 
και την τρομο-

κρατία.

Η Τράπεζα και οι 
θυγατρικές της συμ-

βάλλουν στην ενίσχυση 
και  προβολή των πολιτιστι-

κών αξιών και δράσεων στον 
χώρο της  τέχνης και της 
παιδείας τής κάθε χώρας 
στην οποία  δραστηριο-

ποιούνται. 

Η Εταιρική Κοι-
νωνική Δράση της 

Τράπεζας και των θυγα-
τρικών της είναι ανεξάρτητη 

από τα επιμέρους συμφέροντα 
πελατών, μετόχων ή τρίτων. Η 

Τράπεζα και  οι θυγατρικές της 
δεν υποστηρίζουν ούτε επιχο-

ρηγούν πολιτικά κόμματα, 
με άμεσο ή έμμεσο 

τρόπο.

Η Τράπεζα και οι 
θυγατρικές της συνει-

σφέρουν στην κοινωνική 
συνοχή και στην πρόοδο των 

χωρών όπου δραστηριοποιού-
νται. Ο Όμιλος υποστηρίζει τις 
προσπάθειες αντιμετώπισης 
διεθνών προβλημάτων κοι-

νωνικής και οικονομικής 
ανάπτυξης.

Η Τράπεζα και οι 
θυγατρικές της πιστεύ-
ουν ότι  αναπόσπαστο 

κομμάτι καλής εταιρικής 
συμπεριφοράς  αποτελεί η 
υιοθέτηση και η εφαρμογή 

συγκεκριμένων  πολιτικών για 
το περιβάλλον, στο πλαίσιο 

της  περιβαλλοντικής 
ευθύνης. 

Συμβολή στις Τέχνες, 
τον Πολιτισμό και 
την Παιδεία

Κοινωνική 
Συνεισφορά

Σεβασμός για 
το Περιβάλλον

Σεβασμός των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων

Ανεξαρτησία
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έχει η επικοινωνία αυτή για τη λήψη της 
αναγκαίας πληροφόρησης για τη βελτίωση 
των δράσεων της. 

Δέσμευση και Ανταπόκριση της  
Εθνικής Τράπεζας
Οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 
μερών, καθώς και το επιχειρηματικό 
περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί η Τρά-
πεζα εξελίσσεται συνεχώς. Η διαδικασία 
αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων 
μας βοηθά να αναγνωρίσουμε και να 
προτεραιοποιήσουμε τα περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης 
θέματα που απασχολούν περισσότερο 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και την Τράπεζα. 
Η διαδικασία αυτή διενεργείται ετησίως 
ή το αργότερα ανά δύο χρόνια, με την 
τελευταία να έχει γίνει το 2018. Τα βασικά 
θέματα και οι προσδοκίες των ενδιαφε-
ρόμενων μερών καταγράφηκαν μέσω των 
διαύλων επικοινωνίας που έχει αναπτύξει 
η Εθνική Τράπεζα, αναλύθηκαν/αξιολο-
γήθηκαν από αυτή διεξοδικά στο πλαίσιο 
εφαρμογής του προτύπου ΑΑ1000APS και 
παρουσιάζονται παρακάτω:

Ενδιαφερόμενα 
μέρη

Δίαυλοι επικοινωνίας και 
συχνότητα

Βασικά θέματα - 
Προσδοκίες

Αποτελέσματα / Πώς απαντάμε 

Επενδυτές και 
μέτοχοι

Παρουσιάσεις 
αποτελεσμά-
των 

Τριμηνιαία • Ενίσχυση 
οικονομικής 
επίδοσης.

• Καθορισμός 
έμμεσης 
οικονομικής 
επίδρασης.

• Προστασία 
και όφελος 
τοπικών κοι-
νωνιών.

• Διασφάλιση 
ισχυρής πα-
ρουσίας στην 
αγορά.

• Περαιτέρω 
ανάπτυξη 
χαρτοφυλακί-
ου προϊόντων.

• Διατήρηση της ρευστότητας και του 
μεριδίου αγοράς στις καταθέσεις στο 
25,8%.

• Πρόγραμμα «Ευθύνη» της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης  της Τράπεζας, 
βασιζόμενο στους τρεις βασικούς άξονες 
δράσης: τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και 
το περιβάλλον. 

• Στις 31.12.2019 το δίκτυο της ΕΤΕ 
περιλάμβανε 389 καταστήματα και 
26 γραφεία συναλλαγών, σε ευρεία 
γεωγραφική διασπορά.

•  Φυσική παρουσία της Τράπεζας σε 13 
οικονομικά ασθενείς νομούς της χώρας.

• Δίκτυο 1.437 ATMs σε όλη τη χώρα στις 
31.12.2019. 

• Αναπτύχθηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο 
των προϊόντων. 

Eτήσια έκθεση Ετήσια

Eτήσια γενική 
συνέλευση 
μετόχων

Ετήσια

Πελάτες Έρευνες 
ικανοποίησης 
πελατών

Ετήσια • Ενίσχυση 
οικονομικής 
απόδοσης.

• Διασφάλιση 
απορρήτου 
πελατών.

• Καταπολέ-
μηση δια-
φθοράς και 
εστίαση στη 
διαφάνεια και 
την υπεύθυνη 
πληροφόρη-
ση.

• Περαιτέρω 
ανάπτυξη 
χαρτοφυλακί-
ου προϊόντων

• Η Τράπεζα προσφέρει προγράμματα δι-
ευκολύνσεων σε ενήμερα δάνεια, καθώς 
και εξειδικευμένα προγράμματα αναδι-
άρθρωσης και ρύθμισης δανείων σε κα-
θυστέρηση, αποσκοπώντας στην παροχή 
πρόσφορων λύσεων διευθέτησης, προ-
σαρμοσμένων στις οικονομικές συνθήκες 
και τις ανάγκες των δανειοληπτών. 

• Τοποθέτηση 35 επιπλέον ATMs έως τα 
τέλη του 2019 σε νέες τοποθεσίες, εταιρι-
κούς πελάτες, μικρά νησιά και απομακρυ-
σμένες περιοχές. 

• Υιοθέτηση βασικών πολιτικών και πρακτι-
κών εταιρικής διακυβέρνησης. 

• Λήψη διαφόρων πρωτοβουλιών με σκοπό 
την ενίσχυση του απορρήτων των πελα-
τών. 

• Βελτιστοποίηση πρακτικών αναφοράς και 
λήψη ISO.

• Αναπτύχθηκε περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο 
των προϊόντων

Τμήμα 
εξυπηρέτησης 
πελατών 

Ημερήσια

Τομέας δια-
κυβέρνησης 
θεμάτων πελα-
τείας (παρά-
πονα)

Ημερήσια

17
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Ενδιαφερόμενα 
μέρη

Δίαυλοι επικοινωνίας και 
συχνότητα

Βασικά θέματα - 
Προσδοκίες

Αποτελέσματα / Πώς απαντάμε 

Εργαζόμενοι Κανάλια 
εσωτερικής 
επικοινωνίας 
με την 
Τράπεζα

Ημερήσια • Στόχευση 
στην ποιό-
τητα/συνεχή 
κατάρτιση και 
εκπαίδευση.

• Διασφάλιση 
προστασίας 
δεδομένων.

• Καταπολέ-
μηση της 
διαφθοράς και 
εστίαση στη 
διαφάνεια και 
την υπεύθυνη 
πληροφόρηση.

• Σεμινάρια e-learning για την «Προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», 
προς  όλο το προσωπικό της Τράπεζας. 

• Βελτίωση της διάχυσης της γνώσης 
υιοθετώντας την προσέγγιση “on the job 
training”.

• Ενημέρωση των υπευθύνων των 
θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας 
σχετικά με θέματα ΞΧ/ΧΤ. 

Συναντήσεις 
και επικοινωνία 
των συλλόγων 
εργαζομένων 
με τη Διοίκηση

Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση

Αξιολόγηση 
προσωπικού

Ετήσια

Επιχειρηματική 
κοινότητα

Συναντήσεις Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση

• Περαιτέρω 
ανάπτυξη 
χαρτοφυλακί-
ου προϊόντων.

• Ενίσχυση 
οικονομικής 
επίδοσης.

• Διασφάλιση 
απορρήτου 
πελατών. 

• Καταπολέμη-
ση της δια-
φθοράς και 
εστίαση στη 
διαφάνεια 
και υπεύθυνη 
πληροφόρη-
ση.

• Η Τράπεζα αύξησε μέσω της πιστωτικής 
της επέκτασης τη συνολική χρηματοδότη-
ση στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 

• Προτεραιότητα της Τράπεζας αποτελεί η 
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
και των ιδιωτών πελατών. 

• Ενίσχυση της θετικής εταιρικής εικόνας 
και παροχή πληροφόρησης σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία ενδιαφέ-
ρονται για  τα θέματα εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης, μέσω του σχεδιασμού και 
της υλοποίησης όλων των απαιτούμενων 
βημάτων και δράσεων. 

• Συμμετοχή σε δείκτες εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης. 

Συνέδρια Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση 

Επιχειρηματι-
κές οργανώ-
σεις

Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση

ΜΚΟ Συμμετοχή σε 
συνέδρια  

Ad hoc/
Κατά Περί-
πτωση

• Διασφάλιση 
προστασίας 
δεδομένων.

• Διατήρηση 
ίσων ευκαιρι-
ών/ διαφορε-
τικότητας και 
ίσων αμοιβών. 

• Αποφυγή 
κάθε είδους 
διάκρισης.

• Καταπολέμη-
ση της δια-
φθοράς  και 
εστίαση στη 
διαφάνεια και 
στην υπεύθυ-
νη πληροφό-
ρηση.

• Η Εθνική Τράπεζα αντιτίθεται σθεναρά σε 
κάθε είδους διάκριση και διασφαλίζει ότι 
δεν υπάρχει διάκριση σε μισθολογικά ή 
άλλα θέματα. 

• Συνεχίστηκε η διάθεση του ηλεκτρονικού 
σεμιναρίου με τίτλο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ», για υποχρεωτική 
παρακολούθηση από όλους τους 
εργαζομένους της Τράπεζας και του 
Ομίλου. Στο σεμινάριο αυτό, γίνονται 
σαφείς αναφορές στους τρόπους με 
τους οποίους οι εργαζόμενοι στον 
Όμιλο της Τράπεζας  οφείλουν να 
συμπεριφέρονται και να εργάζονται, 
ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πελατών 
(π.χ. προσωπικά δεδομένα, φυλετικές  
διακρίσεις, κ.ά.).

• Ενίσχυση του εθελοντισμού του 
ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, 
μέσω της συμμετοχής του σε 
συνδυαστικές χορηγικές δράσεις που 
αυτή υλοποιεί για την υγεία, την παιδεία, 
τον αθλητισμό, το περιβάλλον, την 
κοινωνία και τον πολιτισμό.

Εκδηλώσεις Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση

Συμμετοχή σε 
κοινές δράσεις 
για κοινωνικά 
και περιβαλλο-
ντικά θέματα

Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση
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Ενδιαφερόμενα 
μέρη

Δίαυλοι επικοινωνίας και 
συχνότητα

Βασικά θέματα - 
Προσδοκίες

Αποτελέσματα / Πώς απαντάμε 

Τοπικές 
κοινωνίες 

Διαβουλεύσεις 
με τοπικούς 
εκπροσώπους

Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση

• Ενίσχυση
των τοπικών
κοινωνιών
μέσω
προσλήψεων
προσωπικού
από τις
τοπικές
κοινωνίες.

• Επιλογή
τοπικών
προμηθευτών
και
υποστήριξη
του
κοινωνικού
τους έργου.

• Εγκατάσταση 35 επιπλέον ATMs έως
το τέλος του 2020 σε νέες θέσεις,
εταιρικούς πελάτες, μικρά νησιά και
απομακρυσμένες περιοχές.

• Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Δράσης  «ΕΥΘΥΝΗ» της Τράπεζας,
βασισμένο στους τρεις βασικούς
πυλώνες: άνθρωπος,  πολιτισμός και
περιβάλλον.

Συνεργασία με 
τοπικές αρχές

Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση

Χορηγίες Σε συνεχή 
βάση

Δωρεές 
αγαθών

Σε συνεχή 
βάση

Προμηθευτές Διαδικασία 
αξιολόγησης

Σε συνεχή 
βάση

• Ενίσχυση
οικονομικής
επίδοσης.

• Περαιτέρω
ενίσχυση χαρ-
τοφυλακίου
προϊόντων.

• Υποστήριξη
τοπικών προ-
μηθευτών.

• Διασφάλιση
πρακτικών
ασφάλειας.

• Ορθές
πρακτικές
διαδικασιών
αξιολόγησης.

• Αναθεώρηση του Κανονισμού Προμηθει-
ών της Τράπεζας.

• Πολιτικές, κανονισμοί και διαδικασίες
διασφάλισης της διαφάνειας και αμερο-
ληψίας, καθώς και αποφυγή της σύγκρου-
σης συμφερόντων στις προμήθειες και
αντίστοιχη εφαρμογή και για τα τεχνικά
έργα.

• Ποσοστό 97,3% εγχώριοι προμηθευτές.

Ηλεκτρονικό 
σύστημα 
συμμετοχής σε 
διαγωνισμούς

Ad hoc/
Κατά περί-
πτωση

Διαχείριση 
σχέσεων/
παραπόνων 
προμηθευτών

Ημερήσια

Πολιτεία, 
θεσμικοί 
φορείς και 
εποπτικές 
αρχές.

Συνεργασία 
και 
διαβούλευση 
με θεσμικούς 
εκπροσώπους 
της Πολιτείας, 
με την 
Τράπεζα της 
Ελλάδος και 
τις Εποπτικές 
Αρχές.

Ad hoc • Ενίσχυση της
οικονομικής
επίδοσης.

• Διασφάλιση
πρακτικών
ασφάλειας.

• Διασφάλιση
προστασίας
δεδομένων.

• Προώθηση
τεχνολογίας
και
καινοτομίας.

• Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανά-
πτυξη και εισαγωγή νέων προϊόντων και
υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα εξετάζεται η
διερεύνηση των συνεργασιών της με Ευ-
ρωπαϊκούς και Εθνικούς Αναπτυξιακούς
Φορείς και Οργανισμούς, με σκοπό την
αξιοποίηση όλων των κατάλληλων μέσων
για την ενίσχυση της πρόσβασης των επι-
χειρήσεων σε προγράμματα ρευστότητας,
με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης,
καθώς και για την παροχή προσαρμοσμέ-
νων λύσεων στην κάλυψη των χρηματοοι-
κονομικών τους αναγκών.

ΜΜΕ Συνεντεύξεις Όποτε 
ζητηθεί

• Ενίσχυση
οικονομικής
επίδοσης.

• Εστίαση στη
διαφάνεια.

• Στόχευση
στην έγκαιρη
ενημέρωση.

• Διαφάνεια
στις
εργασιακές
πρακτικές.

• Η Εθνική Τράπεζα παρέχει έγκυρη και
έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα
που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη.

• Η Τράπεζα παρέχει ενημέρωση σε
Έλληνες και ξένους οικονομικούς
ανταποκριτές.

• Γραφείο επικοινωνίας.

Δελτία Τύπου Τακτικά/ 
Κατά 
περίπτωση
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ (MATERIALITY ANALYSIS)
Η Ανταπόκριση της Τράπεζας
Η ανταπόκριση της Εθνικής Τράπεζας 
στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 
μερών συμβάλλει στον διαρκή εκσυγχρο-
νισμό της λειτουργίας της, στην αναβάθ-
μιση των προϊόντων και υπηρεσιών της 
καθώς και στη βελτίωση του συνόλου των 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 
επιχειρηματική λειτουργία της.

Μεθοδολογία ανάλυσης ουσιαστικών 
θεμάτων
Η συγκεκριμένη διαδικασία έχει ως απώ-
τερο στόχο να ενισχύσει τον διάλογο της 
Τράπεζας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(stakeholders), στο πλαίσιο της ευρύτερης 
στρατηγικής της προσέγγισης αναφορικά 
με τη δέσμευσή της για συνεχή προώθη-
ση των θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, 
αλλά και της ανάπτυξης εποικοδομητικού 
διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
για την καταγραφή των σημαντικών θεμά-
των που αποτελούν πεδίο ενδιαφέροντος, 
τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτε-
ρικό περιβάλλον του Οργανισμού.
Ακολουθώντας το Πρότυπο ΑΑ1000 APS 
και ενσωματώνοντας στη σχετική διαδι-
κασία τα προβλεπόμενα από τις Κατευθυ-
ντήριες Οδηγίες Απολογισμού Βιωσιμό-
τητας του Προτύπου GRI Standards, του 
σχετικού Συμπληρώματος του Κλάδου 
των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών 
(FSSS) και τη σχετική πληροφόρηση από 
τη συμμετοχή της σε φορείς που σχετίζο-
νται με τα θέματα της Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας και της Επιχειρηματικής Ηθικής 
ο καθορισμός του περιεχομένου της Έκ-
θεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Τράπεζας πραγματοποιείται με βάση τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ουσιαστι-
κότητας (materiality) με την έννοια:
• της αποτύπωσης των σημαντικών

επιδράσεων του Οργανισμού σε οικο-
νομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό
επίπεδο.

• της επιρροής που έχουν στις αποφά-
σεις και στις αξιολογήσεις των ενδιαφε-
ρόμενων μερών.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε αφο-
ρούσε:

• την ανάπτυξη διαλόγου με το εσωτερι-
κό κοινό (Internal Materiality Analysis).

• την ανάπτυξη διαλόγου με το εξωτερικό
κοινό (External Materiality Analysis).

Η Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τρά-
πεζας και του Ομίλου  προχώρησε στην 
αρχική αναγνώριση και αναλυτική αποτύ-
πωση των θεμάτων τα οποία αφορούν στη 
βιώσιμη λειτουργία της Τράπεζας. 

Διάλογος με εσωτερικό κοινό  
(εσωτερικό materiality analysis)
Οι συμμετέχοντες, προσωπικό και ανώτα-
τα στελέχη από όλες τις κύριες λειτουρ-
γίες της Τράπεζας κλήθηκαν να αξιολο-
γήσουν τα θέματα αυτά, ενώ είχαν την 
δυνατότητα να επισημάνουν και οποιο-
δήποτε  άλλο θέμα  εκτός των 29 που 
θεωρούσαν ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη.   

Διάλογος με εξωτερικό κοινό  
(εξωτερικό materiality analysis)
Μέσω της συμμετοχής του εξωτερικού 
κοινού η Τράπεζα κατανόησε την ιεράρ-
χηση από την κάθε ομάδα των εξωτερι-
κών stakeholders των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών θεμάτων αλλά και πρακτι-
κών διακυβέρνησης. 
Το εξωτερικό κοινό κλήθηκε να προτεραι-
οποιήσει τα σχετικά θέματα ανά άξονα 
δραστηριότητας, σύμφωνα με μια προα-
ποφασισμένη κλίμακα αξιολόγησης, ενώ 
είχε την δυνατότητα να προσθέσει και 
άλλα θέματα σημαντικά κατά την κρίση 
του ή οποιαδήποτε πρόταση / σκέψη / 
παρατήρηση. 
Μετά την ολοκλήρωση της προτεραιοποί-
ησης των ουσιαστικών θεμάτων, καθορί-
στηκαν τα όρια των θεμάτων αυτών, δη-
λαδή η επίδραση που έχει το κάθε θέμα 
εντός και εκτός του Οργανισμού και σε 
ποιο κοινό, αντίστοιχα. Η σχετική ανάλυση 
περιλαμβάνεται στον Πίνακα που ακολου-
θεί. Οι γενικότερες παρατηρήσεις τους 
ως προς το περιεχόμενο των ουσιαστικών 
θεμάτων λαμβάνονται  υπόψη για την 
ανάπτυξη της επίδρασης της Τράπεζας 
στους πυλώνες της Υπεύθυνης Επιχειρη-
ματικότητας.

GRI 102-46

GRI 103-1

GRI 102-47

GRI 103-2

GRI 103-3
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Πίνακας σχετικών και ουσιαστικών θεμάτων και όρια επίδρασης 

Θέματα Όρια

Δείκτης 
GRI 

Τίτλος Εντός του 
Οργανισμού

Εκτός του Οργανισμού

GRI  201 Οικονομική επίδοση Μέτοχοι, Εργα-
ζόμενοι, Διοί-
κηση, Δίκτυο 
Καταστημάτων

Προμηθευτές, Πελάτες, Κράτος, 
ΜΜΕ, Επιχειρηματική Κοινότητα, 
Κοινωνία, Επενδυτές

GRI 203 Έμμεση οικονομική 
επίδραση

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι

Τοπικές Κοινότητες, Πελάτες, 
Κράτος, Επιχειρηματική Κοινό-
τητα

GRI 413 Τοπικές κοινωνίες Εργαζόμενοι ΜΚΟ, Κοινωνία, Επιχειρηματι-
κή Κοινότητα, ΜΜΕ, Θεσμικοί 
Φορείς και Εποπτικές Αρχές, 
Ακαδημαϊκή Κοινότητα, Πελάτες

GRI 202 Παρουσία στην 
αγορά

Μέτοχοι, Διοί-
κηση, Δίκτυο 
Καταστημάτων, 
Εργαζόμενοι

Πελάτες, Επενδυτές, Επιχειρη-
ματική Κοινότητα, Κράτος, Επεν-
δυτές, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, 
Θεσμικοί Φορείς και Εποπτικές 
Αρχές, Προμηθευτές, Κοινωνία, 
ΜΜΕ

FSSS Χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων

Διοίκηση, 
Εργαζόμενοι, 
Μέτοχοι

Πελάτες, Κράτος, Θεσμικοί 
Φορείς και Εποπτικές Αρχές, 
Τοπικές Κοινότητες, Επιχειρημα-
τική Κοινότητα

GRI 417 Μάρκετινγκ και 
σήμανση προϊόντων  
και υπηρεσιών

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι, Δίκτυο 
καταστημάτων

Πελάτες, Επιχειρηματική 
Κοινότητα, Θεσμικοί Φορείς 
και Εποπτικές Αρχές, Τοπικές 
Κοινότητες, ΜΚΟ, Ακαδημαϊκή 
Κοινότητα, Προμηθευτές, ΜΜΕ

ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ

Προώθηση 
καινοτομίας και 
τεχνολογίας

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι, Δίκτυο 
καταστημάτων

Πελάτες, Επιχειρηματική Κοι-
νότητα, Θεσμικοί Φορείς και 
Εποπτικές Αρχές, Τοπικές Κοι-
νότητες, Ακαδημαϊκή Κοινότητα, 
Προμηθευτές

GRI 404 Κατάρτιση και 
εκπαίδευση

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση, Δί-
κτυο Καταστη-
μάτων

Πελάτες, Επιχειρηματική Κοινό-
τητα, Εποπτικές Αρχές, Τοπικές 
Κοινότητες

GRI 401 Εργασιακές 
πρακτικές

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση, Μέτο-
χοι

Πελάτες, Ακαδημαϊκή Κοινότητα

GRI 405 Ίσες ευκαιρίες - 
διαφορετικότητα και 
ίσες αμοιβές

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση

 -

GRI 406 Αποφυγή κάθε 
είδους διακρίσεων

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι

Πελάτες, Προμηθευτές

GRI 407 Ελευθερία 
συνδικαλισμού 
και συλλογικών 
διαπραγματεύσεων

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι

 -

GRI 410 Πρακτικές 
ασφάλειας

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι

Προμηθευτές

GRI 403 Υγεία και Ασφάλεια 
στην εργασία

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση

Πελάτες
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Θέματα Όρια

Δείκτης 
GRI 

Τίτλος Εντός του  
Οργανισμού

Εκτός του Οργανισμού

GRI 419 Κοινωνικοοικονομική 
συμμόρφωση 

Διοίκηση, 
Εργαζόμενοι, 
Μέτοχοι

Κράτος, Θεσμικοί Φορείς και 
Εποπτικές Αρχές, Επενδυτές

GRI 418 Απόρρητο πελατών Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι, Δίκτυο 
καταστημάτων

Πελάτες, Επιχειρηματική Κοινό-
τητα

GRI 416 Υγεία και Ασφάλεια 
πελατών

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση

Πελάτες

GRI 205 Καταπολέμηση 
της διαφθοράς 
– Διαφάνεια 
– Υπεύθυνη 
πληροφόρηση

Μέτοχοι, Διοί-
κηση, Δίκτυο 
καταστημάτων, 
Εργαζόμενοι

Προμηθευτές, Πελάτες, Κράτος, 
ΜΜΕ, Επιχειρηματική Κοινότητα, 
Επενδυτές, Θεσμικοί Φορείς και 
Εποπτικές Αρχές

GRI 206 Αντιανταγωνιστική 
συμπεριφορά

Διοίκηση Θεσμικοί Φορείς και Εποπτικές 
Αρχές, Επιχειρηματική Κοινό-
τητα

GRI 204 Πρακτικές 
προμηθειών

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι

Προμηθευτές

GRI 414 / 
GRI 412 / 
GRI 308

Αξιολόγηση 
προμηθευτών με 
κοινωνικά κριτήρια 
-  Αξιολόγηση 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στους 
προμηθευτές 
-  Περιβαλλοντική 
αξιολόγηση 
προμηθευτών

Διοίκηση, Εργα-
ζόμενοι

Προμηθευτές, Τοπικές Κοινότη-
τες

GRI 307 Περιβαλλοντική 
συμμόρφωση – 
Πράσινα τραπεζικά 
προϊόντα

Διοίκηση, Μέτο-
χοι, Εργαζόμε-
νοι

Προμηθευτές, Τοπικές Κοινότη-
τες, Επιχειρηματική Κοινότητα, 
Επενδυτές, ΜΚΟ

GRI 301 / 
GRI 306

Στερεά απόβλητα 
-  Απορρίμματα και 
απόβλητα

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση

Πελάτες, Τοπικές Κοινότητες

GRI 302 Διαχείριση 
ενέργειας

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση

Πελάτες 

GRI 305 Εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου

Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση

Τοπικές Κοινότητες, Εποπτικές 
Αρχές, Κράτος, Πελάτες, ΜΚΟ, 
Προμηθευτές

GRI 303 Νερό Εργαζόμενοι, 
Διοίκηση

Τοπικές Κοινότητες

GRI 304 Βιοποικιλότητα Διοίκηση Τοπικές Κοινότητες, Πελάτες
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Ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης  Εθνικής Τράπεζας

ΥΨ
Η
ΛΗ

• Χαρτοφυλάκιο προϊόντων
• Ίσες ευκαιρίες - διαφορετικότητα και 

ίσες αμοιβές
• Παρουσία στην αγορά
• Τοπικές κοινωνίες
• Υγεία και Ασφάλεια πελατών

• Οικονομική επίδοση
• Καταπολέμηση της διαφθοράς– 

Διαφάνεια – Υπεύθυνη 
πληροφόρηση

• Απόρρητο πελατών
• Κατάρτιση και εκπαίδευση
• Προώθηση καινοτομίας και 

τεχνολογίας
• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
• Πρακτικές ασφάλειας

Μ
ΕΣ

Α
ΙΑ

• Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
• Μάρκετινγκ και σήμανση προϊόντων 

και υπηρεσιών

• Αξιολόγηση προμηθευτών με 
κοινωνικά κριτήρια - Αξιολόγηση 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους 
προμηθευτές - Περιβαλλοντική 
αξιολόγηση προμηθευτών

• Έμμεση οικονομική επίδραση
• Διαχείρηση ενέργειας
• Νερό
• Αντανταγωνιστική συμπεριφορά
• Περιβαλλοντική συμμόρφωση – 

Πράσινα Τραπεζικά Προϊόντα
• Στερεά απόβλητα

• Εργασιακές πρακτικές
• Αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων
• Κοινωνικοοικονομική συμμόρφωση 

– Εταιρική Διακυβέρνηση

ΧΑ
Μ
Η
ΛΗ

• Βιοποικιλότητα
• Ελευθερία συνδικαλισμού και 

συλλογικών διαπραγματεύσεων

ΧΑΜΗΛΗ ΜΕΣΑΙΑ ΥΨΗΛΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
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Σύνδεση ουσιαστικών θεμάτων με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης

GRI 418 Απόρρητο πελατών

GRI 205 Καταπολέμηση 
της διαφθοράς - 
Διαφάνεια - Υπεύθυνη 
Πληροφόρηση

GRI 201 Οικονομική επίδοση

GRI 410 Πρακτικές ασφάλειας

GRI 404 Κατάρτιση και 
εκπαίδευση

GRI 403 Υγεία και Ασφάλεια 
στην εργασία

ΔΕΙΚΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Προώθηση Καινοτομίας 
και Τεχνολογίας

GRI 406 Αποφυγή κάθε είδους 
διακρίσεων

GRI 401 Εργασιακές πρακτικές

GRI 419 Κοινωνικοοικονομική 
συμμόρφωση

Επετεύχθη
62%

Σε εξέλιξη
37%

Ματαιώθηκε
1%

121
Στόχοι 

είχαν τεθεί 
για το 2019

Υλοποίηση στόχων 2019
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Οικονομία

Ενίσχυση διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης Σε εξέλιξη

Υιοθέτηση νέου μοντέλου διακυβέρνησης κινδύνων και 
καταμερισμός αντίστοιχων αρμοδιοτήτων στις Επιτροπές του Δ.Σ. 
Προσαρμογή αντίστοιχα των Κανονισμών Λειτουργίας ανά Επιτροπή, 
προσδιορισμός σχετικών αρμοδιοτήτων σε εκτελεστικό επίπεδο για 
την καλύτερη υποστήριξη της λειτουργίας κάθε Επιτροπής. Επιπλέον, 
επικαιροποίηση του προγράμματος εργασιών (Rolling Agendas) των 
Επιτροπών του Δ.Σ., σύμφωνα με τους αναθεωρημένους Κανονισμούς 
Λειτουργίας τους καθώς και με τις εξελίξεις, με σκοπό τη διασφάλιση 
της εναρμόνισης των εργασιών των Επιτροπών με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις.

Επετεύχθη

Επισκόπηση πολιτικών και κανονισμών εταιρικής διακυβέρνησης, 
βάσει των εξελίξεων στο κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο 
(π.χ. αναθεώρηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του 
Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας βάσει του Ν. 4548/2018).

Επετεύχθη

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. μέσω της επέκτασης των δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των μελών του.

Επετεύχθη

Απόκτηση πιστοποίησης ISO 26000:2010 για τη διαχείριση του 
συστήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ISO 19600:2014 
για την Κανονιστική Συμμόρφωση (αποτελεσματική εφαρμογή, 
παρακολούθηση και συντονισμός Συστήματος Διαχείρισης 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης), απόκτηση βεβαίωσης για την Εταιρική 
Διακυβέρνηση [εφαρμογή και παρακολούθηση των απαιτήσεων 
εσωτερικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές 
της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την Εσωτερική 
Διακυβέρνηση (EBA-GL-2017-11)], ISO 9001:2015 για τα Συστήματα 
Διαχείρισης Ποιότητας και ISO 37001:2016 για την Καταπολέμηση της 
Δωροδοκίας.  

Επετεύχθη

Εξωτερική επαλήθευση ενοτήτων της Έκθεσης ΕΚΕ της Τράπεζας. Επετεύχθη

Συμμετοχή στην πρωτοβουλία του ΟΗΕ UNEP FI (United Nations 
Environment Program Finance Initiative).

Σε εξέλιξη

Διεξαγωγή materiality analysis προκειμένου να αξιολογηθούν τα 
σημαντικά θέματα του Οργανισμού, με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε εξέλιξη 
(Έχει προ-
γραμμα-
τιστεί νέα 
διεξαγωγή 
ανάλυσης 
ουσιαστικών 
θεμάτων για 
το 2020).

Ενίσχυση της θετικής εικόνας της Τράπεζας και παροχή ενημέρωσης 
προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά με τα θέματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω  του σχεδιασμού και της υλοποίησης των 
απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων.

Σε εξέλιξη

Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Η Εθνική Τράπεζα διατηρεί τη στόχευσή της στη χρηματοδοτική 
ενίσχυση των υγιών μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που έχουν ως 
βασικό τους χαρακτηριστικό την εξωστρέφεια και την επέκταση στις 
αγορές του εξωτερικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε δραστηριότητες 
όπως ο Τουρισμός, τα κτήρια αποθήκευσης (Logistics), η παραγωγή 
φαρμάκων (κυρίως γενοσήμων), η Αγροδιατροφή με εγχώριο αλλά και 
εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς και σε επιχειρήσεις παραγωγής 
υλικών συσκευασίας.

Σε εξέλιξη
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Έμφαση στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που είναι 
εγκατεστημένες στην ελληνική περιφέρεια και διαθέτουν δυναμισμό 
και προοπτικές.

Σε εξέλιξη

Η Τράπεζα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε εταιρείες που, στο 
πλαίσιο της εγχώριας αγοράς, έχουν προοπτικές να εδραιωθούν ως 
ηγέτες στους κλάδους τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα 
προσβλέπει στην ενίσχυση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 
εργαλείων για τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων, επεκτείνοντας τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και την 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Επετεύχθη

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ανάπτυξη και διάθεση νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, εξετάζοντας παράλληλα τη συνεργασία 
με Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με 
σκοπό την αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για την ενίσχυση 
της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε προγράμματα παροχής 
ρευστότητας με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης και την 
προσφορά προσαρμοσμένων λύσεων για την ικανοποίηση των 
χρηματοοικονομικών τους αναγκών.

Επετεύχθη

H Τράπεζα και το 2019 στοχεύει, μέσω της αξιοποίησης των 
Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) του ΕΣΠΑ 2014-
2020, στην ενίσχυση και διασφάλιση της πρόσβασης των ΜμΕ 
σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους. Παράλληλα, στο 
πλαίσιο της σχεδίασης και ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα 
ενδιαφέρεται και εξετάζει τη διεύρυνση των συνεργασιών της με 
Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Αναπτυξιακούς Φορείς και Οργανισμούς, 
αποβλέποντας στην αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου για παροχή 
χρηματοδοτήσεων με ευνοϊκούς όρους.

Επετεύχθη

H Τράπεζα και το 2019 θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανάπτυξη της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας:
• παρέχοντας ρευστότητα σε υγιείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• συμμετέχοντας σε δράσεις με στόχο τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης των ΜμΕ σε χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς όρους 
π.χ. COSME, EaSI, ΕΤΕπ.

• αναπτύσσοντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.
• εντάσσοντας τις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλο τον κύκλο 

διαχείρισης της σχέσης με τους πελάτες με στόχο τη βελτίωση 
της επικοινωνίας, την απλοποίηση των διαδικασιών και την 
επιτάχυνση των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και έγκρισης 
αιτημάτων χρηματοδότησης.

• συμμετέχοντας στα Προγράμματα του ΕΤΕΑΝ στο πλαίσιο 
της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, όπως ΤΕΠΙΧ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ).

Επετεύχθη

Σε ό,τι αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Εθνική Τράπεζα με 
γνώμονα την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις στον τομέα της πράσινης 
ενέργειας και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, αποτελούν 
δραστηριότητες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος, χρηματοδοτεί 
επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση 
επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σε εξέλιξη

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το 
πρόγραμμα εγγυήσεων «COSME - Εγγυήσεις για Δάνεια» (COSME 
Loan Guarantee Facility), η Τράπεζα παρείχε και θα συνεχίσει να 
παρέχει χρηματοδοτήσεις με μειωμένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις.

Επετεύχθη
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Προτεραιότητα στη χρηματοδοτική στήριξη των καινοτόμων και 
ταχύτατα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων που θα αποτελέσουν 
την κύρια πηγή ανάπτυξης στο μέλλον, μέσω της διάθεσης 
εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων (πρόγραμμα innovfin).

Επετεύχθη

Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 
προϊόντων διευθέτησης οφειλών που διατίθενται σε πελάτες λιανικής 
τραπεζικής.

Σε εξέλιξη

Τοποθέτηση νέων προϊόντων, μέσω επέκτασης του προγράμματος 
«Διαχωρίζω & Διευθετώ», για τη ρύθμιση οφειλών από στεγαστικά και 
καταναλωτικά δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Επετεύχθη

Ολοκλήρωση τοποθέτησης  τερματικών POS σε 100 επιλεγμένα 
Καταστήματα τερματικά αρχικά για την εξόφληση τελών 
κυκλοφορίας οχημάτων (Δεκ. 2019) και με περαιτέρω μελέτη 
αξιοποίησής τους το 2020.

Σε εξέλιξη

Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής άμεσης έκδοσης χρεωστικών καρτών 
& τοποθέτησης εκτυπωτών σε όλο το δίκτυο καταστημάτων με 
προγραμματισμό ολοκλήρωσης εντός του 2020.

Σε εξέλιξη

Επέκταση της συστηματικής παρακολούθησης ικανοποίησης της 
πελατείας σε καταστήματα του δικτύου μέσω συσκευών σε επιπλέον 
200 Καταστήματα.

Επετεύχθη

Βελτίωση ποσοστού ικανοποίησης πελατείας. Σε εξέλιξη 
(Βελτίωση 
ποσοστού 
ικανοποίη-
σης πελα-
τείας κατά 1 
ποσοστιαία 
μονάδα, από 
62% σε 63% 
και συνέχιση 
αύξησης 
ποσοστού 
ικανοποίη-
σης πελατεί-
ας με στόχο 
την επίτευξη 
ποσοστού 
67%).

Διατήρηση ρευστότητας και μεριδίου αγοράς στις καταθέσεις στο 
25,8%.

Επετεύχθη

Συνέχιση των έργων αναβάθμισης της εικόνας των μονάδων 
του δικτύου, μέσω υλοποίησης έργων ανακαίνισης, διασκευής, 
χωροταξικής αναδιάρθρωσης, βελτίωσης προβολής, ανάδειξης 
των ψηφιακών καναλιών με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης 
εξυπηρέτησης προς την πελατεία και του εργασιακού περιβάλλοντος 
για το προσωπικό.

Σε εξέλιξη

Συνέχιση της υλοποίησης του πλάνου αναδιάρθρωσης με 
ολοκλήρωση της β΄ φάσης έως 31.3.2019 και προγραμματισμός της 
γ΄ φάσης αναδιάρθρωσης με ορίζοντα υλοποίησης εντός του 2ου 
τριμήνου του 2019, με στόχο το εξορθολογισμό του δικτύου, σύμφωνα 
με τις διαμορφούμενες συνθήκες στην τραπεζική αγορά και στην 
οικονομία.

Επετεύχθη

Υλοποίηση και αξιοποίηση ενιαίας πλατφόρμας CRM myNBG σε 
κύριες εργασίες διαχείρισης πελατείας στο σύνολο του δικτύου 
καταστημάτων.

Επετεύχθη

Ολοκλήρωση της μετάπτωσης όλων των προϊόντων και υπηρεσιών 
καρτών στο νέο μηχανογραφικό σύστημα καρτών.

Επετεύχθη

27



Εταιρικό ΠΡΟΦΙΛ2019

Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Χρήση Advanced Analytics για τον ορισμό του Next Best Offer σε 
κάθε πελάτη.

Επετεύχθη

Υλοποίηση και αξιοποίηση κεντρικής εφαρμογής διαχείρισης 
ενεργειών (Campaing Management System) για το σύνολο των 
καναλιών και των πελατών.

Επετεύχθη

Ολοκλήρωση υλοποίησης του πελατοκεντρικού μοντέλου 
λειτουργίας, και εμπέδωση της πελατοκεντρικής αντίληψης στο 
σύνολο του δικτύου καταστημάτων στο πλαίσιο του προγράμματος 
Μετασχηματισμού της Τράπεζας, μέσω του επαναπροσδιορισμού 
των τμημάτων πελατείας και την εξυπηρέτησή τους από αντίστοιχα 
στελέχη του δικτύου.

Επετεύχθη

Η μείωση της πολυπλοκότητας και η απλοποίηση των διαδικασιών 
των καταστημάτων με τη χρήση των σύγχρονων πληροφοριακών 
συστημάτων που διαθέτει η Τράπεζα, με σκοπό τη βελτίωση 
της ευελιξίας του λειτουργικού μοντέλου, την αύξηση της 
παραγωγικότητας και την εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους.

Σε εξέλιξη

Βελτίωση της διείσδυσης σε προϊόντα, μέσω στοχευμένων 
προωθητικών ενεργειών, ανά τμήμα πελατείας, με έμφαση σε 
πιστωτικές κάρτες και τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Σε εξέλιξη

Σχεδιασμός και έναρξη υλοποίησης mobile και web εφαρμογής, η 
οποία θα παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού επίσκεψης της 
πελατείας σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου, με στόχο τη 
βελτίωση της εξυπηρέτησης της πελατείας. 

Σε εξέλιξη 
(‘Εχει ολο-
κληρωθεί  
και λειτουρ-
γεί σήμερα 
σε 73 κα-
ταστήματα 
μέσω mobile 
εφαρμογής).

Επέκταση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (mobile 
και web εφαρμογής) στο σύνολο των καταστημάτων πανελλαδικά.

Σε εξέλιξη

Ολοκλήρωση του πιλοτικού ελέγχου της εφαρμογής i-bank pass plus 
προγραμματισμού επίσκεψης - ραντεβού πελάτη σε κατάστημα, 
σε επιλεγμένα Καταστήματα του δικτύου. Προγραμματισμός 
έναρξης λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής σε αρχικά επιλεγμένα 
καταστήματα και σταδιακή επέκταση σε επιπλέον μονάδες του 
δικτύου, με στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης 
προς τη πελατεία και το βέλτιστο προγραμματισμό των εργασιών του 
καταστήματος.

Σε εξέλιξη

Συνέχιση του έργου βελτίωσης των διαδικασιών μέσω κεντροποίησης 
και αυτοματοποίησης, για την απλοποίηση των συναλλαγών, για την 
ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη καθώς και για την προστασία των 
συμφερόντων του.

Σε εξέλιξη

Επέκταση χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υπογραφής, 
στα καταστήματα του δικτύου, και σε θέσεις εκτός ταμείου για 
τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής και τήρησης αιτήσεων και 
συμβάσεων, με σκοπό την ηλεκτρονική αποθήκευσή τους με 
παράλληλη μείωση των εκτυπώσεων και του φυσικού αρχείου.

Σε εξέλιξη

Συνέχιση και ολοκλήρωση του σχεδίου αναμόρφωσης της 
λειτουργίας Help-Desk δικτύου και επέκταση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε νέα αντικείμενα, για την αποτελεσματικότερη 
υποστήριξη των εργασιών των καταστημάτων του δικτύου της 
Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης 
της πελατείας.

Επετεύχθη
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Αύξηση της ψηφιακής μετάπτωσης μέσω μείωσης των ταμειακών 
συναλλαγών και προώθησης τους στα εναλλακτικά δίκτυα.

Σε εξέλιξη 
(Αύξηση του 
μεριδίου 
ηλεκτρονι-
κών δικτύων, 
από 71,8% 
το 2018 σε 
73,8% το 
2019).

Περαιτέρω αύξηση της χρήσης των καναλιών Internet και Mobile 
Banking της Τράπεζας.

Επετεύχθη

Πώληση απλών τραπεζικών/τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων μέσω 
των ψηφιακών καναλιών.

Σε εξέλιξη

Αύξηση των χρηστών μέσω της δυνατότητας ανοίγματος σχέσης 
πελάτη εξ αποστάσεως (customer digital onboarding).

Σε εξέλιξη

Παροχή εργαλείου Personal Financial Management στους πελάτες 
μέσω των web και mobile καναλιών της Τράπεζας.

Επετεύχθη

Ενίσχυση της χρήσης των άμεσων πληρωμών (instant payments). Επετεύχθη

Δυνατότητα πληρωμών μέσω κινητού (mobile payments) με χρήση 
χρεωστικής κάρτας έκδοσης Εθνικής Τράπεζας.

Επετεύχθη

Ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Τράπεζας (www.nbg.gr) και του 
internet banking, σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα λειτουργικότητας 
και UI/UX.

Επετεύχθη / 
Σε εξέλιξη
Κατά τη 
διάρκεια του 
2019 ανα-
σχεδιάστηκε 
πλήρως 
το  internet 
banking 
για Ιδιώτες 
πελάτες.
Ολοκληρώ-
θηκε για 
το internet 
banking και 
βρίσκεται σε 
εξέλιξη για 
την ιστοσελί-
δα της Τρά-
πεζας (www.
nbg.gr)

Διερεύνηση των επιχειρηματικών δυνατότητων που προσφέρει το 
Open Banking στο πλαίσιο της εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας 
PSD2.

Σε εξέλιξη

Σταδιακή αντικατάσταση των ATMs που δεν αναβαθμίζονται σε 
πρόσφατη έκδοση λειτουργικού συστήματος.

Σε εξέλιξη 

Κάλυψη περιοχών συγχωνευόμενων καταστημάτων με off-site ATMs 
στο πλαίσιο του έργου αναδιάρθρωσης δικτύου καταστημάτων, προς 
εξυπηρέτηση της πελατείας.

Επετεύχθη
(Κάλυψη 
63 συγχω-
νευμένων 
καταστη-
μάτων έως 
31/12/2019).
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Εταιρικό ΠΡΟΦΙΛ2019

Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Προσαρμογή προσόψεων ATMs στις θέσεις συγχωνευόμενων 
μονάδων, σύμφωνα προς το ισχύον εταιρικό προφίλ, προς διατήρηση 
της επισκεψιμότητάς τους.

Σε εξέλιξη
(Εκτιμώμενη 
ολοκλή-
ρωση έως 
30.06.2020).

Εγκατάσταση 35 επιπλέον ATMs έως το τέλος του 2019 σε νέες 
θέσεις, εταιρικούς πελάτες, μικρά νησιά και απομακρυσμένες 
περιοχές.

Σε εξέλιξη
(Εγκαταστά-
θηκαν 
25 επιπλέον 
ΑΤΜs). 

Ενεργοποίηση της δυνατότητας on-line real-time κατάθεσης 
μετρητών σε επιλεγμένες από τις παραπάνω θέσεις προς 
εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, από τις οποίες οι 30 αφορούν 
σε απομακρυσμένες περιοχές / μικρά νησιά / θέσεις λειτουργίας 
ανταποκριτών.

Σε εξέλιξη
(Ενεργοποί-
ηση δυνατό-
τητας κατά-
θεσης σε 43 
ΑΤΜ εκ των 
οποίων οι 
10 αφορούν 
σε απομα-
κρυσμένες 
περιοχές/
μικρά νησιά/ 
θέσεις 
λειτουργίας 
ανταποκρι-
τών).

Επέκταση της νέας υπηρεσίας διαχείρισης εισπράξεων μετρητών 
μέσω αυτόματων καταθετικών μηχανημάτων σε επιπλέον εταιρικούς 
πελάτες (15 θέσεις).

Επετεύχθη
(Εγκατά-
σταση σε 16 
νέες θέσεις).

Ολοκλήρωση ανάρτησης μενού συναλλαγών στα αγγλικά, που 
εκκρεμεί σε ολιγάριθμα ATMs.

Επετεύχθη

Ολοκλήρωση εγκατάστασης κοινής πλατφόρμας λογισμικού σε όλα 
τα ATMs.

Επετεύχθη
(Ολοκλή-
ρωση 99,2% 
στο σύνολο 
του δικτύου 
των ATMs).

Επέκταση της διαδραστικής επικοινωνίας με τον πελάτη μέσω ATMs. Επετεύχθη 
(Ολοκλή-
ρωση 99,2% 
στο σύνολο 
του δικτύου 
των ATMs).

Υλοποίηση μεταβολής της δομής του μενού πληρωμών μέσω ATMs 
με εκ νέου αναμόρφωση του εικαστικού όλων των οθονών προς 
βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης/εξυπηρέτησης των πελατών-
αναμενόμενη ολοκλήρωση στα μέσα του 2019.

Επετεύχθη 
(Ολοκλή-
ρωση 99,2% 
στο σύνολο 
του δικτύου 
των ATMs). 

Επέκταση της δυνατότητας πληρωμών με ενιαίο κωδικό πληρωμής 
σε όλες τις διαθέσιμες πληρωμές μέσω ATMs, προς βελτίωση 
εξυπηρέτησης της πελατείας και εναρμόνιση με κανονιστικές 
διατάξεις των συστημάτων πληρωμών.

Σε εξέλιξη 
(Έχει υλο-
ποιηθεί για 2 
πληρωμές).

Υλοποίηση cardless και mobile συναλλαγών μέσω ATMs. Σε εξέλιξη
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Επέκταση του δικτύου των APS σε 50 επιπλέον μονάδες και ένταξη 
νέων συναλλαγών πληρωμής οργανισμών Δημοσίου και παρόχων 
ενέργειας στις διαθέσιμες συναλλαγές τους για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Επετεύχθη 
(Επέκταση 
του δικτύου 
των APS σε ~ 
65 επιπλέον 
μονάδες.
Εγκατάστα-
ση 73 νέων 
APS. Ένταξη 
4 συναλλα-
γών πληρω-
μής ενέργει-
ας μέσα στο 
2019 και 2 
συναλλαγών 
πληρωμής 
Δημοσίου).

Σύνταξη της ετήσιας αναφοράς για τις διαδικασίες της Διεύθυνσης 
Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων, οι οποίες συνεπάγονται 
βασικούς λειτουργικούς κινδύνους.

Επετεύχθη 
(Υπό νέο 
σχεδιασμό/
προγραμ-
ματισμό για 
το 2020 σε 
συνεργασία 
με SRCO 
Λιανικής).  

Εγκατάσταση 15 νέων μηχανημάτων SSK (self service kiosks) σε 
επιλεγμένα καταστήματα και i-bank stores.

Επετεύχθη 
(Έχουν το-
ποθετηθεί 21 
SSK).

Σχεδιασμός και διοργάνωση του 5ου Διαγωνισμού Καινοτομίας 
«i-δέα» για το προσωπικό της Εθνικής Τράπεζας, με σκοπό την 
ανάδειξη ιδεών που προάγουν την καινοτομία σε τραπεζικά προϊόντα, 
υπηρεσίες και διαδικασίες.

Επετεύχθη

Ανάλυση και αποτύπωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Προμηθειών.

Επετεύχθη

Αναθεώρηση του Κανονισμού Προμηθειών. Σε εξέλιξη

Ολοκλήρωση του έργου ανάπτυξης Κώδικα Συμπεριφοράς 
Προμηθευτών και σχετικών διαδικασιών ελέγχου της εφαρμογής του 
κατά την περιοδική αξιολόγηση των προμηθευτών, όπως ορίζει ο 
σχετικός Κανονισμός Προμηθειών και Τεχνικών Έργων της Τράπεζας.

Σε εξέλιξη

Προμήθεια και εφαρμογή Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης 
Συμβάσεων Τράπεζας και Ομίλου – Contract Management.

Ματαιώθηκε 

Στο πλαίσιο του Business Transformation θα γίνει, α) περαιτέρω 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήματος SAP/SRM με στόχο την 
αυτοματοποίηση της διαχείρισης των Αγορών της Τράπεζας και του 
Ομίλου, β) εκσυγχρονισμός και τυποποίηση του κύκλου διενέργειας 
διαγωνιστικών διαδικασιών. Στην κατεύθυνση αυτή, επελέγη η 
πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών της Cosmo-one 
TenderONE και προγραμματίστηκε η παραγωγική της λειτουργία 
εντός του 2019.

Επετεύχθη

Συμμετοχή στον στρατηγικό και εταιρικό μετασχηματισμό της 
Τράπεζας, μέσω της εξεύρεσης λύσεων, οι οποίες ευθυγραμμίζονται 
με το πλαίσιο ΞΧ / ΧΤ και ταυτόχρονα διευκολύνουν τη μετάβαση της 
Τράπεζας στο νέο περιβάλλον και τη μετεξέλιξη των υπηρεσιών και 
προϊόντων τής Τράπεζας, ώστε να είναι ανταγωνιστική.

Επετεύχθη
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Αγορά

Διενέργεια στοχευμένων κανονιστικών ελέγχων προκειμένου να 
διασφαλίζεται η νομιμότητα των προϊόντων και των συναλλαγών και η 
συμμόρφωση της Τράπεζας με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Επετεύχθη

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης διασυνοριακών σχέσεων τραπεζικής 
ανταπόκρισης.

Επετεύχθη

Έμφαση στην πραγματοποίηση στοχευμένων εκπαιδεύσεων 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των θέσεων εργασίας με στόχο 
την ενδυνάμωση του γνωστικού αντικειμένου κανονιστικής 
συμμόρφωσης.

Επετεύχθη

Αναβάθμιση της μεθοδολογίας εντοπισμού και αξιολόγησης του 
κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Επετεύχθη

Ενδυνάμωση του προγράμματος πρόληψης ΞΧ/ΧΤ μέσω της 
αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου που απορρέει από τις 
μεταβαλλόμενες πρακτικές και νέες μεθόδους που ακολουθούνται 
στην αγορά.

Επετεύχθη

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης κινδύνου ΞΧ/ΧΤ με έμφαση σε 
στοχευμένη πελατεία υψηλού κινδύνου.

Επετεύχθη

Περαιτέρω αναβάθμιση μηχανογραφικών συστημάτων και βελτίωση 
ροών εργασίας για τον εντοπισμό ύποπτων/ ασύνηθων συναλλαγών 
που δύνανται να σχετίζονται με ΞΧ/ΧΤ.

Επετεύχθη

Ενίσχυση της συμμετοχής του προσωπικού της αρμόδιας Διεύθυνσης 
σε ηλεκτρονικά σεμινάρια ανεξάρτητων διεθνών φορέων για 
την ενίσχυση της δικτύωσης και επικοινωνίας με στελέχη που 
δραστηριοποιούνται επίσης στον κλάδο της πρόληψης του ΞΧ/
ΧΤ σε διεθνείς οργανισμούς, με σκοπό τη γόνιμη και δημιουργική 
ανταλλαγή στρατηγικών και ιδεών σε συναφή ζητήματα.

Επετεύχθη

Ενδελεχής αξιολόγηση του κινδύνου των πελατών και εφαρμογή 
μέτρων δέουσας επιμέλειας για την αποφυγή φαινομένων ΞΧ/ΧΤ.

Επετεύχθη

Ενίσχυση της διαδικασίας των εξ αποστάσεως ελέγχων των 
καταστημάτων του δικτύου στο πλαίσιο της πρόληψης ΞΧ/ΧΤ με 
έμφαση σε ζητήματα που απορρέουν από τις νέες συναλλακτικές 
τάσεις.

Επετεύχθη

Επίτευξη Στόχων 2019 / Εργαζόμενος

Εντός του 2019 θα έχει ολοκληρωθεί και η παρακολούθηση από το 
σύνολο του προσωπικού της Τράπεζας του δεύτερου μέρους του 
εξειδικευμένου σεμιναρίου για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει 
σχεδιασθεί με έμφαση στα πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του νέου 
Κανονισμού στην καθημερινή τραπεζική πρακτική.

Επετεύχθη 
(75%) (1.849 
χρήστες 
του δικτύου 
εκπαιδεύτη-
καν).

Συνέχιση της κατάρτισης Περιγραφών Θέσεων Εργασίας και 
επικαιροποίηση των υφιστάμενων ΠΘΕ, λόγω αλλαγών στην 
οργανωτική δομή της Τράπεζας.  Επίσης, συνέχιση της παροχής 
συνδρομής στις θυγατρικές του Ομίλου για την κατάρτιση των ΠΘΕ 
τους.

Σε εξέλιξη

Επικαιροποίηση εκπαιδευτικού υλικού, σύμφωνα με το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές.

Επετεύχθη

Ανάπτυξη σεμιναρίων αίθουσας, βάσει των ετήσιων εκπαιδευτικών 
αναγκών της Τράπεζας.

Επετεύχθη
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Εργαζόμενος

Ενδυνάμωση του γνωστικού αντικειμένου πρόληψης ΞΧ/ΧΤ, μέσω της 
συμμετοχής προσωπικού της Διεύθυνσης Κανονιστικής Εποπτείας 
Συναλλαγών Τράπεζας και Ομίλου σε συνέδρια/ημερίδες και εξ’ 
αποστάσεως ηλεκτρονικά σεμινάρια (webinars) που διοργανώνονται 
από εξωτερικούς φορείς.

Επετεύχθη

Έμφαση στη διοργάνωση στοχευμένων σεμιναρίων - με στόχο την 
ενίσχυση της κουλτούρας κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς 
και την εδραίωση επαρκούς και αποτελεσματικού περιβάλλοντος 
ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης - απευθυνόμενων σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων (νεοπροσληφθέντες, 
Διευθυντές καταστημάτων, στελέχη Premium Banking κ.λπ.) με την 
ταυτόχρονη χρήση διαδραστικών μεθόδων και τη δημιουργία ομάδων 
δραστηριοτήτων.

Επετεύχθη

Βελτίωση της διάχυσης της γνώσης, υιοθετώντας την προσέγγιση 
«on the job training» για τα στελέχη των θυγατρικών εταιρειών, 
παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα γνώσης του 
αντικειμένου πρόληψης και καταπολέμησης  ξεπλύματος χρήματος / 
χρηματοδότησης τρομοκρατίας.

Επετεύχθη

Πιστοποίηση της Τράπεζας σε θέματα υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων, από εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα.

Σε εξέλιξη

Εκπαίδευση 300 εργαζομένων της Τράπεζας σε θέματα 
πυροπροστασίας. 

Επετεύχθη 
(Εκπαιδεύ-
θηκαν 438 
εργαζόμε-
νοι).

Θωράκιση κτηρίων της Τράπεζας, κατά περίπτωση και αναβάθμιση 
των μέτρων θωράκισης των καταστημάτων της Τράπεζας, με 
τεχνικές παρεμβάσεις (ρολά ασφαλείας, θωράκιση χώρων 
κεντρικών χρηματοκιβωτίων καταστημάτων ALLEN) κατά περίπτωση, 
κατόπιν προγραμματισμού από την αρμόδια Μονάδα, αλλά και 
διενεργούμενων ελέγχων της Διεύθυνσης Ασφάλειας της Τράπεζας 
και του Ομίλου.

Επετεύχθη

Συνέχιση του έργου σύνδεσης επιλεγμένων off-site ATMs με το CCTV 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας και με προσθήκη νέων, όπου καθίσταται 
αναγκαίο.

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη προγραμματισμός τοποθέτησης ρολών, επιλεγμένων 
off-site και on-site ATMs, συνδυαστικά και με άλλα μέτρα, έναντι του 
κινδύνου ανατίναξης με στερεά εκρηκτικά.

Σε εξέλιξη

Συνέχιση της σήμανσης - ανάρτησης υλικών και εξοπλισμών 
καταπολέμησης της πυρκαγιάς στο σύνολο των κτηρίων Διοίκησης 
και δικτύου της Τράπεζας.

Σε εξέλιξη

Κατάρτιση σχεδίων διάσωσης και διαφυγής σε όλα τα κτήρια ή 
Καταστήματα της Τράπεζας που θα απαιτηθούν από ιδρύσεις νέων 
μονάδων ή μεταστεγάσεις και επικαιροποίηση των ήδη υπαρχόντων.

Επετεύχθη 
(Στο σύνολο 
των  453 
κτηρίων/ 
καταστη-
μάτων της 
Τράπεζας).

Συνέχιση της εκπόνησης σχεδίων έκτακτης ανάγκης / εκκένωσης 
εγκαταστάσεων και πραγματοποίηση ασκήσεων εκκένωσης 
εγκαταστάσεων, κτηρίων διοίκησης και καταστημάτων του 
δικτύου της Τράπεζας. Προβλέπονται 150 ασκήσεις εκκενώσεως 
εγκαταστάσεων.

Επετεύχθη 
(Πραγματο-
ποιήθηκαν 
285 ασκή-
σεις).

Σχεδιασμός προγράμματος ανάπτυξης ηγεσίας για ανώτατα στελέχη. Σε εξέλιξη
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Επίτευξη Στόχων 2019 / Περιβάλλον

Ολοκλήρωση αντικατάστασης κλιματιστικών παλαιάς τεχνολογίας 
(R22).

Επετεύχθη 
(90%)

Ενεργειακή αναβάθμιση ανελκυστήρων σε 24 ακίνητα. Επετεύχθη 
(11 ανελκυ-
στήρες)

Ολοκλήρωση αλλαγής λαμπτήρων με αντίστοιχους led σε 12 κτήρια 
Διοίκησης.

Επετεύχθη 
(Σε 14 κτήρια 
Διοίκησης)

Ολοκλήρωση αντικατάστασης προβολέων με αντίστοιχους led. Επετεύχθη

Ολοκλήρωση πιστοποίησης κατά LEED κτηρίου Γέρακα. Σε εξέλιξη

Καθορισμός ενεργειακού αποτυπώματος της Τράπεζας (Ν.4243/2015). Επετεύχθη

Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμών και διαχείρισης 
λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών στα ενεργοβόρα 
ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα της Τράπεζας, με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας.

Επετεύχθη

Επέκταση των προγραμμάτων ανακύκλωσης χαρτιού και τόνερ σε 
όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες της Τράπεζας.

Επετεύχθη

Αύξηση των συναλλαγών  μέσω ηλεκτρονικών δικτύων εξυπηρέτησης  
με τη μεταφορά των καθημερινών συναλλαγών (πληρωμών / 
μεταφορών) από το φυσικό δίκτυο στα ηλεκτρονικά κανάλια της 
Τράπεζας.

Επετεύχθη

Επέκταση / παραγωγική λειτουργία επόμενων φάσεων SAP / SRM 
(ηλεκτρονική κατάρτιση και διαχείριση συμβάσεων).

Σε εξέλιξη

Υλοποίηση portal προμηθευτών. Σε εξέλιξη

Περιοδική αξιολόγηση των Προμηθευτών, όπως ορίζει ο σχετικός 
Κανονισμός Προμηθειών και Τεχνικών Έργων της Τράπεζας.

Σε εξέλιξη

Επέκταση ηλεκτρονικής τιμολόγησης, παραλαβή και έλεγχος 
τιμολογίων σε ηλεκτρονική μορφή.

Σε εξέλιξη

Στήριξη της πελατείας, μέσω της χρηματοδότησης, κατά 
προτεραιότητα, αλλαγών, παρεμβάσεων κ.λπ., που συμβάλλουν στη 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και στην αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Επετεύχθη

Λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων για τον περιορισμό της 
διατύπωσης αναφορών-παραπόνων σχετικά με την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος από σκουπίδια, που εγκαταλείπονται από τρίτους σε 
ακίνητα ιδιοκτησίας της Τράπεζας.

Επετεύχθη

Χρηματοδοτική στήριξη του κλάδου των ΑΠΕ με επιλεκτική 
χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων μεγάλων επιχειρήσεων, 
στήριξη επενδύσεων με εφαρμογή νέων τεχνολογιών ΑΠΕ (π.χ. 
ηλιοθερμία, βιομάζα κ.λπ.) και χρηματοδότηση μεσαίας κλίμακας 
επενδύσεων.

Επετεύχθη

Συμμετοχή, επιλεκτικά, σε βιώσιμα επενδυτικά προγράμματα που 
αφορούν στη διαχείριση και αξιοποίηση βιομηχανικών και αστικών 
απορριμμάτων, στην εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.

Επετεύχθη

Διάθεση επενδυτικών δανείων με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης 
προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων 
σε ΑΠΕ, μέσω της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), καθώς και μέσω του προγράμματος εγγυήσεων 
COSME του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ).

Επετεύχθη

Συμμετοχή στη χρηματοδότηση επενδύσεων διαχείρισης 
απορριμμάτων που υλοποιούνται μέσω ΣΔΙΤ.

Επετεύχθη
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Mobile 
εφαρμογή

Digital Customer 
Onboarding

5 πιστοποιήσεις/ 
βεβαιώσεις ISO

56% αύξηση 
των συναλλαγών, 

μέσω mobile 
banking

97% δείκτης 
ικανοποίησης 

πελατών 

4,35% αύξηση  
των δεικτών 
εκπαίδευσης

100% αύξηση 
εγκρίσεων για 
πιστοδοτήσεις 

επενδύσεων ΑΠΕ

Επίτευξη Στόχων 2019 / Περιβάλλον

Πιστοδότηση επενδύσεων σε έργα υποδομών, ΑΠΕ και ανάπτυξης 
ακίνητης περιουσίας, παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλές στους 
υποψήφιους επενδυτές σε όλη τη διαδικασία χρηματοδότησης, από 
τη δόμηση της συναλλαγής μέχρι και την εκταμίευση του δανείου.

Επετεύχθη

Σε ό,τι αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Εθνική Τράπεζα, με 
γνώμονα την πεποίθηση ότι οι επενδύσεις στον τομέα της πράσινης 
ενέργειας και της εξοικονόμησης φυσικών πόρων, αποτελούν 
δραστηριότητες που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας και στην προστασία του περιβάλλοντος, χρηματοδοτεί 
επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση 
επιχειρηματικών εγκαταστάσεων, καθώς και την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Επετεύχθη

Επίτευξη Στόχων 2019 / Κοινωνία

Ολοκλήρωση των δράσεων του Προγράμματος «Ευθύνη» που 
βρίσκονται σε εξέλιξη και να ενίσχυση περαιτέρω του χορηγικού 
της προγράμματος, προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα 
υγείας, πολιτισμού, επιστήμης, έρευνας και εκπαίδευσης, κοινωνικής 
προστασίας, αθλητισμού, οικονομίας και ανάπτυξης, περιβάλλοντος 
και στήριξης των τοπικών κοινωνιών.

Σε εξέλιξη

Συνέχιση του Προγράμματος act4Greece. Σε εξέλιξη

Ενίσχυση του εθελοντισμού του ανθρώπινου δυναμικού της 
Τράπεζας, μέσω της συμμετοχής του σε συνδυαστικές χορηγικές 
δράσεις, που αυτή υλοποιεί, για την υγεία, την παιδεία, τον αθλητισμό, 
το περιβάλλον, την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Σε εξέλιξη
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ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Εταιρική ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Βασική προτεραιότητα της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η 
δημιουργία αξίας για τον Μέτοχο, για τον Πελάτη, για τον 
Εργαζόμενο και την Κοινωνία γενικότερα, σε συνδυασμό 
με κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές και δράσεις στο 
πλαίσιο της λειτουργίας της.

Το όραμά μας είναι να γίνουμε τράπεζα πρώτης επιλογής 
για τους πελάτες, για ταλέντα και τους επενδυτές. Μια 
αξιόπιστη, ανθρώπινη, υπεύθυνη τράπεζα, η οποία 
συμβάλει στην ανάπτυξη και ξεκλειδώνει τη δυναμική 
για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και την κοινωνία μας.

2
βραβεύσεις 
για την 
Εταιρική 
Διακυβέρνηση

25% 
στο 

Διοικητικό 
Συμβούλιο
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Οι στρατηγικές μας προτεραιότητες για την περίοδο 2020-2022 περιγράφονται παρακάτω:

1
Υγιής Ισολογισμός

«Επισπεύδουμε την 
εξυγίανση των μη 

αποδοτικών στοιχείων  
του ενεργητικού, 

ενισχύοντας περαιτέρω 
τον Ισολογισμό μας» 

2
Αποτελεσματικότητα & 

Ευελιξία
«Εξαλείφουμε τις 

λειτουργικές αδυναμίες 
και εφαρμόζουμε σφιχτή 
διαχείριση των εξόδων, 

βελτιώνοντας, με βιώσιμο 
τρόπο, την κερδοφορία 

μας»

3
Η καλύτερη Τράπεζα για Η καλύτερη Τράπεζα για 

τους Πελάτες μαςτους Πελάτες μας

«Εμβαθύνουμε τη 
σχέση εμπιστοσύνης 
με τους πελάτες μας, 

ανταποκρινόμενοι στις 
ανάγκες τους μέσω των 
φυσικών και ψηφιακών 

καναλιών»

4
Τεχνολογία και διαδικασίεςΤεχνολογία και διαδικασίες

«Ενισχύουμε όλους τους 
τομείς τεχνολογικής 

υποδομής καθώς και των 
βασικών διαδικασιών, 

καθιστώντας ικανή 
την επίτευξη των 
επιχειρηματικών 

στόχων και των στόχων 
αποδοτικότητας»

5
Άνθρωποι, Οργανωτικές 
Δομές & Διακυβέρνηση

«Εκσυγχρονίζουμε την 
οργανωτική δομή μας, 
το πλαίσιο εταιρικής 

διακυβέρνησης και την 
πλατφόρμα διαχείρισης του 

ανθρώπινου δυναμικού, 
διαμορφώνοντας ένα 
μοντέρνο και ευέλικτο 

οργανισμό»

6
Διαφάνεια, Συμμόρφωση 

& Έλεγχος  

«Δημιουργούμε ένα 
σύγχρονο, ισχυρό και 

ολοκληρωμένο πλαίσιο για 
τη διαχείριση κινδύνων, τις 

διαδικασίες εσωτερικού 
ελέγχου και την κανονιστική 

συμμόρφωση»
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης 
της Τράπεζας καθορίζεται από τις 
σχετικές διατάξεις του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και τις βέλτιστες 
πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης, 
όπως  έχουν ενσωματωθεί στο 
Καταστατικό της Τράπεζας, τον Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και άλλες 
εσωτερικές ρυθμίσεις / κανονισμούς. 
Περαιτέρω, εφαρμόζεται το κανονιστικό 
πλαίσιο που ορίζει το αναθεωρημένο 
Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship 
Framework Agreement - RFA) μεταξύ της 
Τράπεζας και του ΤΧΣ, και οι υποχρεώσεις 
της Τράπεζας έναντι του Επιτρόπου 
Παρακολούθησης (Monitoring Trustee).  
Έως τις 18 Μαρτίου 2019, η Τράπεζα 
ήταν καταχωρημένη στο μητρώο της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ 
(“SEC”), και υποχρεούνταν, επίσης, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις του 
νομικού και κανονιστικού πλαισίου 
των ΗΠΑ (Νόμος Sarbanes Oxley και 
SEC). Ωστόσο, μετά την υποβολή εκ 
μέρους της Τράπεζας στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (“U.S. Securities 
and Exchange Commission”, “SEC”) για 
τη διαγραφή και τον τερματισμό των 
υποχρεώσεων αναφοράς με βάση το 
Νόμο για τη Χρηματιστηριακή Αγορά 
των ΗΠΑ του 1934, όπως τροποποιήθηκε 
(”Exchange Act“), οι υποχρεώσεις της 
Τράπεζας περί υποβολής των αναφορών 
στην SEC αναστάλθηκαν άμεσα, και 90 
ημέρες μετά η αναστολή μετατράπηκε 
σε οριστική παύση των υποχρεώσεων 
αναφοράς στην SEC.
Η Τράπεζα, με σκοπό την επίτευξη 
εταιρικής διακυβέρνησης υψηλού 
επιπέδου και την ενίσχυση του 
υφιστάμενου πλαισίου διαχείρισης 
κινδύνων, έχει υιοθετήσει τις ακόλουθες 
κύριες πρακτικές και πολιτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης, που διέπουν τις σχέσεις 
μεταξύ των μετόχων, της Διοίκησης 
και των ενδιαφερόμενων μερών και 
οι οποίες είναι εναρμονισμένες με τις 
δραστηριότητές της και εξασφαλίζουν τη 
διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα 
των λειτουργιών της:
• Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

(διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα:
Όμιλος / Εταιρική Διακυβέρνηση /
Κανονισμοί και Αρχές Λειτουργίας

• Πολιτική Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων
Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
της Τράπεζας - Επιτροπή Εταιρικής
Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων
(διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα:
Όμιλος / Εταιρική Διακυβέρνηση /
Διοικητικό Συμβούλιο / Επιτροπές),

• Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης

και των Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Τράπεζας και του Ομίλου (διαθέσιμος 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας  
www.nbg.gr (Ενότητα: Όμιλος / 
Εταιρική Διακυβέρνηση / Κανονισμοί 
και Αρχές Λειτουργίας), 

• Πολιτική Διακυβέρνησης Ομίλου,
• Πολιτική για την Υποβολή

Εμπιστευτικών Αναφορών
(Whistleblowing) της Τράπεζας και
του Ομίλου,

• Πολιτική της Τράπεζας και του
Ομίλου για την Καταπολέμηση της
Δωροδοκίας,

• Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου
για την Καταπολέμηση της Απάτης,

• Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου
για την Πρόληψη και Καταπολέμηση
Ξεπλύματος Χρήματος και
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας,
η οποία ενσωματώνει την Πολιτική
Αποδοχής Νέων Πελατών,

• Πολιτική του Ομίλου για την
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
στις Διασυνοριακές Σχέσεις
Τραπεζικής Ανταπόκρισης,

• Πολιτική Αποδοχών της Τράπεζας και
του Ομίλου,

• Πολιτική Αποδοχών των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και
των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ
σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018
(διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας www.nbg.gr (ενότητα: O
Όμιλος / Ενημέρωση Επενδυτών /
Γενικές Συνελεύσεις,

• Πολιτική για την Ετήσια Εκπαίδευση
των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου και των Επιτροπών του,

• Πολιτική Αυτοαξιολόγησης
Διοικητικού Συμβουλίου/Επιτροπών,

• Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης της Τράπεζας και του
Ομίλου,

• Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών,
Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και
Λοιπών Σχετικών Δράσεων της
Τράπεζας και του Ομίλου,

• Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και
Δεοντολογίας της Τράπεζας και του
Ομίλου (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα
της Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα:
Όμιλος / Εταιρική Διακυβέρνηση /
Κανονισμοί και Αρχές Λειτουργίας).

Σύμφωνα με τον Κώδικα, η Τράπεζα και 
οι εταιρείες του Ομίλου δεσμεύονται για 
την επίτευξη αποτελεσμάτων που έχουν 
θετικό αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα 
μέρη (stakeholders), δηλαδή στους 
μετόχους, τους πελάτες, τους 
εργαζομένους και εν γένει στο κοινωνικό 
σύνολο.
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https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%ce%9a%ce%a9%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%91%ce%a3%20%ce%95%ce%a4%ce%91%ce%99%ce%a1%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3%20%ce%94%ce%99%ce%91%ce%9a%ce%a5%ce%92%ce%95%ce%a1%ce%9d%ce%97%ce%a3%ce%97%ce%a3__GR.pdf
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2019 Εταιρική ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Περαιτέρω, στο ανωτέρω πλαίσιο και 
με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των 
στρατηγικών στόχων της Τράπεζας, 
κατά το 2019 και το πρώτο εξάμηνο 
του 2020, υλοποιήθηκαν μία σειρά από 
ενέργειες και πρωτοβουλίες σε θέματα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης, εκ των οποίων 
οι σημαντικότερες συνοψίζονται στα 
παρακάτω:
• Αναθεώρηση των Κανονισμών 

Λειτουργίας των Επιτροπών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου 
να συμπεριληφθούν, μεταξύ 
άλλων, αναφορές σχετικά με τις 
αρμοδιότητες παρακολούθησης 
συγκεκριμένων κινδύνων από 
τις Επιτροπές, τις ευθύνες σε 
εκτελεστικό επίπεδο για την 
καθημερινή διαχείριση αυτών των 
κινδύνων και των αναφορών που 
υποβάλλονται σε κάθε Επιτροπή.

• Αναθεώρηση της Πολιτικής 
Διακυβέρνησης του Ομίλου, η 
οποία θεσπίζει ένα ενοποιημένο 
πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης 
για τον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας 
με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 
συνεργασίας της Τράπεζας και 
των εταιρειών του Ομίλου και 
τη διασφάλιση της συνοχής και 
αποτελεσματικότητας σε επίπεδο 
Ομίλου.

• Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε 
συγκεκριμένα Στελέχη ανά Επιτροπή 
ΔΣ, με σκοπό την ενίσχυση της 
αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ εκτελεστικών 
οργάνων και του ΔΣ και τη 
διευκόλυνση της λειτουργίας των 
Επιτροπών του ΔΣ σε συνεργασία με 
τη Γραμματεία του ΔΣ.

• Υιοθέτηση της Πολιτικής Αποδοχών 
των Μελών του ΔΣ της Τράπεζας,  
η οποία περιγράφει το γενικότερο 
πλαίσιο προσδιορισμού των 
αποδοχών των μελών του ΔΣ, και 
καλύπτει τις συνολικές αποδοχές 
που παρέχονται σε όλα τα μέλη 
του ΔΣ (Εκτελεστικά και Μη 
Εκτελεστικά), ήτοι σταθερές και 
μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων 
των παροχών, των αμοιβών για 
συμμετοχή σε Επιτροπές και τυχόν 
άλλες αποζημιώσεις. Τροποποίηση 
της εν λόγω Πολιτικής ως «Πολιτική 
Αποδοχών των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) και 
των Ανωτάτων Στελεχών της ΕΤΕ 
σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018», 
μεταξύ άλλων, με επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της ώστε να 
περιλαμβάνει, εκτός από τα μέλη 
του ΔΣ, και τα ανώτατα στελέχη της 
Τράπεζας.

• Επικαιροποίηση του εισαγωγικού 
ενημερωτικού προγράμματος 

ενημέρωσης για τα νέα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης καθώς 
και της συνεχούς κατάρτισης και 
ανάπτυξης των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, καλύπτοντας μεταξύ 
άλλων θέματα που αφορούν εταιρική 
διακυβέρνηση, ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, λογιστικά πρότυπα, 
μακροοικονομικό περιβάλλον, καθώς 
και παρουσιάσεις τρίτων αναφορικά 
με τον παγκόσμιο αντίκτυπο από την 
Covid-19.

• Διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων για το 2020 
για πρώτη φορά χωρίς τη φυσική 
παρουσία των μετόχων της Τράπεζας, 
αλλά εξ αποστάσεως σε πραγματικό 
χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, υπό το 
πρίσμα της κρίσης Covid-19.

• Κατάρτιση, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες διευθύνσεις της Τράπεζας, 
της Έκθεσης Αποδοχών των Μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου έτους 
2019, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, 
που υποβλήθηκε για πρώτη φορά 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων για το 2020, προς συζήτηση 
και παροχή συμβουλευτικής ψήφου, 
αλλά και στο πλαίσιο παροχής 
αυξημένης εταιρικής διαφάνειας.

• Διεξαγωγή Ετήσιου Συνεδρίου για 
την Εταιρική Διακυβέρνηση και 
την Κανονιστική Συμμόρφωση, με 
θέμα «Η ψυχή και η τεχνολογία της 
κανονιστικής συμμόρφωσης του 
μέλλοντος», στο οποίο συζητήθηκαν 
βασικά θέματα σχετικά με την 
κανονιστική συμμόρφωση και 
διακυβέρνηση, τις βέλτιστες 
πρακτικές, τα καινοτόμα εργαλεία 
και λύσεις κ.λπ. Στην εκδήλωση 
παρίσταντο μέλη από την ανώτατη 
διοίκηση και προσωπικό από 
διάφορες μονάδες της Τράπεζας, 
καθώς και προσωπικό από 
θυγατρικές του Ομίλου, ενώ στο 
συνέδριο παρευρέθηκαν και μέλη 
του ΔΣ της Τράπεζας καθώς και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος.

• Επιπλέον, εντός του 2019 και 
του πρώτου εξαμήνου του 2020 
πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στη 
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Επιτροπών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ενώ θεσπίστηκε ο 
ρόλος του Ανώτερου Ανεξάρτητου 
Συμβούλου.

• Παροχή διαρκούς υποστήριξης 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις 
Επιτροπές του σε θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας των οργάνων 
διακυβέρνησης.
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Βραβεία Εταιρικής Διακυβέρνησης
Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του 2019 
και του πρώτου εξαμήνου του 2020 η 
Τράπεζα έλαβε τα ακόλουθα  βραβεία:
• Βραβείο Καλύτερης Εταιρικής 

Διακυβέρνησης ”Best Corporate 
Governance - Greece“ από τoν CFI: 
Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά η 
Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε ως η 
«Εταιρεία με την καλύτερη εταιρική 
διακυβέρνηση στην Ελλάδα» από 
τον διεθνώς αναγνωρισμένο φορέα 
Capital Finance International (”CFI“), 
κατόπιν εξέτασης των πρακτικών 
εταιρικής διακυβέρνησης τις οποίες 
έχει υιοθετήσει. Η δραστηριότητα 
του CFI υποστηρίζεται από 
διεθνείς φορείς και οργανισμούς 
όπως ο Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) και η Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και 
την Ανάπτυξη (UNCTAD).

• Επιχειρηματικά Βραβεία 
«ΧΡΗΜΑ 2019»:  Στο πλαίσιο των 
Επιχειρηματικών Βραβείων «ΧΡΗΜΑ 
2019», η Εθνική Τράπεζα βραβεύτηκε 
με το 2ο Βραβείο στην κατηγορία 
«ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - 2019» και 
με το 2ο Βραβείο στην κατηγορία 
«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - 2019».

Γενική Συνέλευση 
Το Καταστατικό της Τράπεζας  άρθρα 
(7-16 και 30-35) το οποίο είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.
nbg.gr (Ενότητα: Όμιλος / Εταιρική 
Διακυβέρνηση / Κανονισμοί και Αρχές 
Λειτουργίας), περιγράφει τον τρόπο 
λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων, τις βασικές αρμοδιότητες 
και τις εξουσίες της, καθώς και τα 
δικαιώματα των Μετόχων, λαμβάνοντας 
υπόψη ιδίως τις διατάξεις του N. 
4548/2018, του Ν.3864/2010 και του 
πλαισίου συνεργασίας (RFA) μεταξύ της 
Τράπεζας και του ΤΧΣ.
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
είναι το ανώτατο, συλλογικό όργανο 
της Τράπεζας. Οι αποφάσεις της είναι 
υποχρεωτικές για όλους τους Μετόχους, 
ακόμη και για τους απόντες ή εκείνους 
που διαφωνούν.

Δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας
Τα δικαιώματα Μετόχων Μειοψηφίας 
εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και τα σχετικά 
άρθρα του Καταστατικού της Τράπεζας.  
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις 
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, 
τις Πολιτικές, τη λειτουργία της Γενικής 
Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Επιτροπών Δ.Σ. περιγράφονται στην 

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης 2019 του Ομίλου της 
Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr 
(Ενότητα: Όμιλος / Ενημέρωση Επενδυτών 
/ Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις / «Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις Ομίλου και Τράπεζας 31.12.2019»).

Όργανα Διοίκησης και Επιτροπές
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Τράπεζα διοικείται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για 
τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την 
εποπτεία της Διοίκησης και τον επαρκή 
έλεγχο της Τράπεζας, με απώτερο στόχο 
τη μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης 
αξίας της Τράπεζας και την προάσπιση 
του γενικότερου εταιρικού συμφέροντος, 
σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένων 
και των διατάξεων του Πλαισίου 
Συνεργασίας (Relationship Framework 
Agreement) της Τράπεζας με το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) 
και τις υποχρεώσεις της Τράπεζας  έναντι 
του Επιτρόπου Παρακολούθησης.
Κατά τη διάρκεια του 2019 το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Τράπεζας συνεδρίασε 
συνολικά 25 φορές. 
Αναλυτικές πληροφορίες περιγράφονται 
στην Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 
2019 του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, η 
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα: Όμιλος / 
Ενημέρωση Επενδυτών / Ετήσιες Εκθέσεις και 
Ενημερωτικά Δελτία / «Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις Ομίλου και Τράπεζας 31.12.2019»).

Διορισμός Μελών και Λειτουργία 
Διοικητικού  Συμβουλίου
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία διορισμού των Μελών και τη 
λειτουργία του Δ.Σ. περιγράφονται στην 
Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης 2019 του Ομίλου της 
Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr 
(Ενότητα: Όμιλος / Ενημέρωση Επενδυτών 
/ Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις / Χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις Ομίλου και Τράπεζας 31.12.2019»).

Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εθνική Τράπεζα δίνει έμφαση στη 
διασφάλιση της ποικιλομορφίας 
όσον αφορά το φύλο, την ηλικία, την 
εθνικότητα, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, 
την εξειδίκευση και την πείρα. 
Παράλληλα, αναφορικά με τη σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η Τράπεζα 
ακολουθεί τις διατάξεις του Ν. 3864/2010, 
όπως ισχύει, αναφορικά με τα κριτήρια 
καταλληλότητας που προβλέπονται στον 
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εν λόγω Νόμο.
Τον Ιούλιο 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο 
εξέλεξε μεταξύ των ανεξάρτητων μη 
εκτελεστικών μελών του, Ανώτερο 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο, του οποίου τα 
καθήκοντα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά): 
να λειτουργεί ως δίαυλος έκφρασης 
απόψεων προς τον Πρόεδρο  να συζητά 
με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου θέματα ως προς τα 
οποία ο Πρόεδρος ενδέχεται να έχει 
σύγκρουση συμφερόντων και να 
λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του Προέδρου, εάν απαιτείται˙ 
να είναι διαθέσιμος στους Μετόχους 
σχετικά με ανησυχίες οι οποίες δεν 
κατέστη δυνατό να επιλυθούν ή δεν 
ήταν κατάλληλο να επιλυθούν μέσω των 
συνήθων διαύλων επικοινωνίας με τον 
Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή 
άλλα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου  και να ηγείται της ετήσιας 

αξιολόγησης του Προέδρου σύμφωνα 
με την Πολιτική Αξιολόγησης των Μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Τράπεζας είναι πολυεθνική 
και περιλαμβάνει έξι διαφορετικές 
εθνικότητες, με μέλη του να έχουν 
ελληνική, κυπριακή, ολλανδική, βρετανική, 
βελγική και ρουμάνικη εθνικότητα 
και προηγούμενη διεθνή εμπειρία 
ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή 
ανώτατα στελέχη σε διάφορες χώρες, 
συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου 
Βασιλείου, των ΗΠΑ, της Ολλανδίας και 
της Πολωνίας.
Επιπλέον, σημειώνεται ενδεικτικά ότι 
τρεις γυναίκες κατείχαν θέσεις μελών στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας (25%). 

Στις 31.12.2019, η κατανομή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου ανά κατηγορία 
και φύλο ήταν η εξής:

Κατανομή Μελών του Δ.Σ. ανά Κατηγορία και Φύλο

Κατηγορία Αριθμός μελών % ανδρών - γυναικών ανά κατηγορία

Εκτελεστικά Μέλη 3
2 άνδρες (67%) 
1 γυναίκα (33%)

Μη Εκτελεστικά 
Μέλη

3
2 άνδρες (67%) 
1 γυναίκα (33%)

Ανεξάρτητα Μη 
Εκτελεστικά Μέλη

6
5 άνδρες (83%)  
1 γυναίκα (17%)

Όσον αφορά την ηλικία, οι ηλικίες των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κυμαί-
νονται μεταξύ 50 και 70 ετών, εκτός ενός 
μέλους άνω των 70 και ενός κάτω των 50 
ετών.
Τα μέλη Δ.Σ. διαθέτουν πλούσια ακα-
δημαϊκή και εργασιακή εμπειρία, όπως 
ενδεικτικά σπουδές στα Οικονομικά και 
τη Διοίκηση Επιχειρήσεων, πιστοποιή-
σεις και προϋπηρεσία στη Λογιστική, τον 
Έλεγχο και τη Διαχείριση Κινδύνων, εκτενή 
εμπειρία σε τραπεζικά θέματα και χρημα-
τοοικονομικές υπηρεσίες, στην εταιρική 
διακυβέρνηση, σε θέματα ανάπτυξης 
στρατηγικής, μετασχηματισμού, όπως 
επίσης και εμπειρία στους τομείς της 
ψηφιακής τραπεζικής, πληροφορικής και 
λειτουργιών καθώς και νομικό υπόβαθρο. 
Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της Τράπεζας 
είναι να διασφαλίσει, αφενός ότι καλύπτο-
νται οι γνωστικοί τομείς και η εμπειρία που 
απαιτούνται στην άσκηση της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητάς της, αφετέρου ότι 
πληρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και το κανονιστικό πλαίσιο.
Αναλυτική  πληροφόρηση  σχετικά με την 
τρέχουσα σύνθεση του ΔΣ  είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr 
(Ενότητα: Όμιλος / Εταιρική Διακυβέρνηση / 
Διοικητικό Συμβούλιο).

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 
Η λειτουργία, οι βασικές αρμοδιότητες 
και εξουσίες του Δ.Σ. της Τράπεζας 
ρυθμίζονται ιδίως από τον Ν. 4548/2018, 
τον Ν. 4261/2014, τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 
468/2014, τον Ν.3016/2002, τον Ν. 
3864/2010, όπως ισχύει, και το Πλαίσιο 
Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του 
ΤΧΣ και περιγράφονται στο Καταστατικό 
της Τράπεζας και στον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, τα οποία είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr.  
(Ενότητα: Όμιλος / Εταιρική Διακυβέρνηση / 
Κανονισμοί και Αρχές Λειτουργίας).

Διορισμός Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου  
Η ανάδειξη υποψηφιοτήτων για το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
διενεργείται σύμφωνα με την Πολιτική 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου, τις διατάξεις 
του Καταστατικού της Τράπεζας, του 
Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και του Κανονισμού Λειτουργίας της 
Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης 
και Υποψηφιοτήτων, τις διατάξεις του 
σχετικού κανονιστικού πλαισίου.  Η αρχή 
της διαφοροποίησης τηρείται κατά την 
επιλογή των μελών του Διοικητικού 
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Συμβουλίου. Η διαφοροποίηση είναι 
παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει τη 
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου, 
και προάγει την ανεξάρτητη γνώμη και 
την εποικοδομητική αμφισβήτηση κατά τη 
λήψη αποφάσεων.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με 
τη διαδικασία διορισμού των Μελών 
περιγράφονται στην Έκθεση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 
2019 του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, η 
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα: Όμιλος 
/ Ενημέρωση Επενδυτών / Ετήσιες και 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις / 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και 
Τράπεζας 31.12.2019).

Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση 
Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πολιτική για 
την Ετήσια Εκπαίδευση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών 
του, η οποία έχει ως σκοπό να συνδράμει 
το Διοικητικό Συμβούλιο στη βελτίωση 
της επίδοσής του, επεκτείνοντας τη βάση 
δεξιοτήτων των υφιστάμενων Μελών. Κατά 
το έτος 2019 έλαβαν χώρα εκπαιδεύσεις 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
επικεντρωμένες στην Ασφάλεια στον 
Κυβερνοχώρο, την Εταιρική Διακυβέρνηση, 
τη Λογιστική, καθώς και εις βάθος 
συνεδριάσεις για θέματα Σκοπού και 
Αξιών. Η Τράπεζα προσφέρει στα νέα 
μέλη του Δ.Σ. εισαγωγικό πρόγραμμα 
ενημέρωσης, το οποίο καλύπτει μεταξύ 
άλλων θέματα που αφορούν στο πλαίσιο 
εταιρικής διακυβέρνησης και οργάνωσης 
της Τράπεζας και περιλαμβάνει 
συναντήσεις με βασικά στελέχη. 

Αποζημίωση Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου
Οι αποδοχές των μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου καθορίζονται και εγκρίνονται 
από την Ετήσια Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν 
πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
(μη εκτελεστικά μέλη),  σύμφωνα με το 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο 
οποίο υπόκειται η Τράπεζα.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 
Αποζημίωση των Μελών Δ.Σ., για το έτος 
2019, περιλαμβάνονται στην Έκθεση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης 
2019 του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, η 
οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα: Όμιλος/ 

Ενημέρωση Επενδυτών / Ετήσιες και 
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις / 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και 
Τράπεζας 31.12.2019).

Αξιολόγηση Μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο, υποστηριζόμενο 
από την Επιτροπή Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων 
(ΕΕΔΥ), διενεργεί ετήσια αξιολόγηση 
του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των 
εργασιών αυτού και των Επιτροπών του, 
ως συλλογικά όργανα, καθώς και της 
ατομικής συνεισφοράς κάθε Μέλους, 
βάσει μεθόδου που έχει διαμορφωθεί 
και εγκριθεί από την ΕΕΔΥ λαμβάνοντας 
επίσης υπόψη το εφαρμοστέο νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο. Η αξιολόγηση 
κάθε τρία (3) χρόνια πραγματοποιείται 
από εξωτερικό σύμβουλο η επιλογή του 
οποίου εμπίπτει στις αρμοδιότητες ΕΕΔΥ. 
Επιπλέον, το ΤΧΣ, επικουρούμενο 
από ανεξάρτητο σύμβουλο διεθνούς 
φήμης και εγνωσμένης εμπειρίας και 
εξειδίκευσης, έχει επίσης δικαίωμα 
να προβεί σε ετήσια αξιολόγηση 
της αποδοτικότητας του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Επιτροπών, η 
οποία θα περιλαμβάνει και τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Επιτροπών του. Η εν λόγω αξιολόγηση 
θα διενεργηθεί με βάση τα κριτήρια 
που ορίζονται στο Ν. 3864/2010, τη 
Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας 
μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, και 
θα επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μια 
φορά κάθε δύο χρόνια και πιο συχνά 
εάν υπάρχει σημαντική αλλαγή στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση της 
Τράπεζας.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την 
Αξιολόγηση των Μελών Δ.Σ. περιλαμβάνονται 
στην Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας 
Οικονομικής Έκθεσης 2019 του Ομίλου της 
Εθνικής Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη 
στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr 
(Ενότητα: Όμιλος / Ενημέρωση Επενδυτών 
/ Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις / Χρηματοoικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου και Τράπεζας 31.12.2019).

Επιτροπές του Δ.Σ. της Τράπεζας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
επικουρείται στη λειτουργία του από τις 
ακόλουθες Επιτροπές, οι οποίες έχουν 
συσταθεί και λειτουργούν σε επίπεδο Δ.Σ. 
για το σκοπό αυτό:  
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Συνεδριάσεις Επιτροπών Δ.Σ.

Επιτροπές Δ.Σ. Συνεδριάσεις εντός 
του 2019

Αριθμός μελών επιτροπής 
εντός του 2019

Επιτροπή Ελέγχου 18 5

Επιτροπή Εταιρικής 
Διακυβέρνησης και 
Υποψηφιοτήτων

14 5

Επιτροπή Ανθρώπινου 
Δυναμικού και Αμοιβών

12 4

Επιτροπή Διαχείρισης 
Κινδύνων

16 6

Επιτροπή Στρατηγικής και 
Μετασχηματισμού

10 6

Επιτροπή Ηθικής και 
Κουλτούρας

8 3

Η Τράπεζα υπόκειται στα κριτήρια 
επιλεξιμότητας του άρθρου 10 του Ν. 
3864/2010 και στις διατάξεις για τη 
σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πλαισίου Συνεργασίας 
της Τράπεζας με το ΤΧΣ.
Τα Μέλη των Επιτροπών λαμβάνουν 
ετήσια αμοιβή για τη συμμετοχή τους σε 
κάθε μία από τις Επιτροπές.
Οι Κανονισμοί λειτουργίας των Επιτροπών 
του Δ.Σ. που περιγράφουν μεταξύ άλλων 
τη σύνθεση και τις αρμοδιότητές τους είναι 
διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.nbg.gr (Ενότητα: Όμιλος / Εταιρική 
Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο / 
Επιτροπές).

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 
Με σκοπό τη διασφάλιση της καλής 
φήμης και της αξιοπιστίας της Τράπεζας 
και των εταιρειών του Ομίλου έναντι των 
Μετόχων, των πελατών, των επενδυτών και 
των εποπτικών και άλλων ανεξάρτητων 
αρχών, η Τράπεζα φροντίζει σε επίπεδο 
Ομίλου για τη διαρκή ενίσχυση και 
ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού 
Ελέγχου (ΣΕΕ). Το ΣΕΕ αποτελεί το 

σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών και 
διαδικασιών που καλύπτουν σε συνεχή 
βάση κάθε δραστηριότητα και συντελεί 
στην αποτελεσματική και ασφαλή 
λειτουργία της Τράπεζας και του Ομίλου. 
Το Δ.Σ. της Τράπεζας, με την υποστήριξη 
των Επιτροπών του, στο πλαίσιο της 
εξέτασης της εταιρικής στρατηγικής και 
των κύριων επιχειρηματικών κινδύνων, 
υιοθετεί τις κατάλληλες πολιτικές, που 
αποσκοπούν στη διασφάλιση επαρκούς 
και αποτελεσματικού ΣΕΕ για την Τράπεζα 
και τον Όμιλο. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη 
της ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των 
κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών και 
διαδικασιών ανάλογα με το εύρος, τους 
κινδύνους και τη φύση των εργασιών των 
μονάδων του Ομίλου, της αξιολόγησης 
των αδυναμιών που προκύπτουν και της 
λήψης των απαιτούμενων διορθωτικών 
μέτρων.
Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται 
στην Ετήσια Έκθεση 2019. Βλέπε www.nbg.
gr (Ενότητα: Όμιλος / Ενημέρωση Επενδυτών 
/ Ετήσιες και Ενδιάμεσες Οικονομικές 
Καταστάσεις / Χρηματοoικονομικές 
Καταστάσεις Ομίλου και Τράπεζας 31.12.2019)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας την 
καθοριστική συνδρομή ενός ισχυρού και 
αποτελεσματικού πλαισίου Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης στη μεγιστοποίηση της 
μακροπρόθεσμης αξίας της Τράπεζας 
και στην προάσπιση των συμφερόντων 
των πελατών, των μετόχων, των 
εργαζομένων και γενικά όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση και έχει ως πρωταρχικό στόχο 
τη διαρκή αναβάθμιση και ενίσχυσή του, 
αποσκοπώντας στην περαιτέρω βελτίωση 
της αποτελεσματικότητάς του.  
Υπό αυτό το πρίσμα, και με γνώμονα την 
εναρμόνιση της Τράπεζας με το εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές νομοθετικό και 
κανονιστικό πλαίσιο, τη συμμόρφωση 
με τις αποφάσεις των Εποπτικών 
Αρχών, καθώς και την υιοθέτηση 

GRI 102-18

GRI 102-22
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βέλτιστων πρακτικών στην λειτουργία 
του Ομίλου, οι Μονάδες Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του 
Ομίλου είναι αρμόδιες για την συνεχή 
παρακολούθηση και εφαρμογή του 
υφιστάμενου, καθώς και την ενσωμάτωση 
του νέου κανονιστικού πλαισίου, στους 
τομείς αρμοδιότητας τους, καθώς και την 
παροχή κατευθύνσεων και υποστήριξης 
στις Μονάδες της Τράπεζας και του 
Ομίλου. 
Αποστολή της Λειτουργίας Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης είναι η έγκαιρη 
συμμόρφωση της Τράπεζας και 
του Ομίλου με το εκάστοτε ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο, η διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου εταιρικής 
διακυβέρνησης, καθώς και της καλής 
φήμης και της αξιοπιστίας της Τράπεζας 
και των εταιρειών του Ομίλου της μέσω:

• Της εδραίωσης κουλτούρας 
κανονιστικής συμμόρφωσης και 
ηθικής συμπεριφοράς.

• Της έγκαιρης προσαρμογής του 
Ομίλου στις νέες νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις.

• Της πρόληψης και αποτροπής των 
κινδύνων που σχετίζονται με την 
ενδεχόμενη παραβίασή τους.

• Της εδραίωσης ενός επαρκούς και 
αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής 
διακυβέρνησης στην Τράπεζα και τον    
Όμιλο.

• Της εδραίωσης ενός επαρκούς και 
αποτελεσματικού περιβάλλοντος 
ελέγχου κανονιστικής συμμόρφωσης  
(monitoring) στην Τράπεζα και τον 
Όμιλο.

• Της εδραίωσης κουλτούρας Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης.

Δομή Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης

Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης  
της Τράπεζας και του Ομίλου

Διεύθυνση 
Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης 
και Διαχείρισης 

Ρυθμιστικών Θεμάτων 
της Τράπεζας και 

του Ομίλου

Διεύθυνση  
Εταιρικής 

Διακυβέρνησης  
και ΕΚΕ της  

Τράπεζας και του 
Ομίλου

Διεύθυνση 
Κανονιστικής 

Εποπτείας  
Συναλλαγών της 
Τράπεζας και του 

Ομίλου

Υπεύθυνοι Κανονιστικής Συμμόρφωσης Εταιρειών του Ομίλου (Compliance Officers)

Κατά τη διάρκεια του 2019 συνεχίστηκαν 
οι προκλήσεις για το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα, διαμορφώνοντας 
ένα περιβάλλον όπου η λειτουργία 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης κλήθηκε 
να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό 
ρόλο, τόσο ως προς τη διαχείριση 
των ζητημάτων που ανέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του έτους, όσο και για την 
προσαρμογή στο διαρκώς εξελισσόμενο 
κανονιστικό περιβάλλον. Οι αλλαγές 
που επήλθαν στον χώρο της εταιρικής 
διακυβέρνησης, της προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, της 
καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος, 
των ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων, 
των πληρωμών, των επενδυτικών 
υπηρεσιών αλλά και στον τομέα των 
ζητημάτων που σχετίζονται με την 
εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων ήταν 
βαθύτατες. 
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την 
έγκαιρη προσαρμογή της Τράπεζας 
στις νέες νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και την πρόληψη και αποτροπή 
κινδύνων που σχετίζονται με ενδεχόμενη 

παραβίασή τους (compliance risk), η 
λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης 
ασχολήθηκε με ζητήματα καταπολέμησης 
ξεπλύματος χρήματος, προστασίας 
καταναλωτή / επενδυτή, προστασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
εταιρικής διακυβέρνησης, πλαισίου 
αμοιβών, διαχείρισης παραπόνων 
πελατείας και ελέγχων παρακολούθησης 
εφαρμογής κανονιστικού πλαισίου 
(monitoring). 
Στις κατάλληλες ενέργειες συμμόρφωσης 
βάσει των αρμοδιοτήτων της 
περιλαμβάνονται κατά περίπτωση, η 
υιοθέτηση και ο έλεγχος νέων Πολιτικών 
και διαδικασιών, η αναθεώρηση / 
επικαιροποίηση συμβατικών εγγράφων 
και λοιπών εντύπων, η παροχή 
κατάλληλων οδηγιών  και η καθοδήγηση 
των αρμοδίων Μονάδων της Τράπεζας 
και του Ομίλου, η υποβολή τακτικών 
και έκτακτων (ad hoc) αναφορών 
και εκθέσεων σε Εποπτικές Αρχές 
αποτελώντας το σημείο επαφής και 
διασύνδεσης μεταξύ των Εποπτικών 
Αρχών και της Τράπεζας.
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Περαιτέρω, εντός του 2019, δόθηκε μεγά-
λη έμφαση στη συμμόρφωση της Τράπε-
ζας με τις απαιτήσεις αναφορικά με:
• την παρακολούθηση της εφαρμογής 

του πλαισίου διαχείρισης εκ 
μέρους της Τράπεζας των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων (NPL 
management framework) καθώς 
και της επίδοσής της ως προς την 
εξυγίανσή τους (NPL resolution),

• τις επικαιροποιημένες 
Κατευθυντήριες γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) 
σχετικά με την εξωτερική ανάθεση 
δραστηριοτήτων στις οποίες 
ενσωματώθηκαν οι Συστάσεις 
της ΕΑΤ σχετικά με την εξωτερική 
ανάθεση δραστηριοτήτων σε 
παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους,

• τον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 σχετικά 
με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης 
για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές 
στην εσωτερική αγορά (Κανονισμός 
e-IDAS), 

• τις απαιτήσεις της αυστηρής 
εξακρίβωσης της ταυτότητας 
του πελάτη καθώς και τα κοινά 
και ασφαλή ανοικτά πρότυπα 
επικοινωνίας της Οδηγίας PSD II,

• τους δείκτες που χρησιμοποιούνται 
ως δείκτες αναφοράς σε 
χρηματοπιστωτικά μέσα και 
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις 
ή για τη μέτρηση της απόδοσης 
επενδυτικών κεφαλαίων (Benchmarks 
Regulation - BMR),

• την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
(GDPR: General Data Protection 
Regulation), 

• την εφαρμογή του  πλαισίου για 
την καταπολέμηση του ξεπλύματος 
χρήματος και της χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας, 

• την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Brexit).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Βασικές Αρχές και Πρότυπο 
Διακυβέρνησης Διαχείρισης 
Κινδύνων του Ομίλου 
Η ΕΤΕ διαχειρίζεται τους κινδύνους 
του Ομίλου μέσω μιας δομημένης 
και διαβαθμισμένης προσέγγισης, η 
οποία βασίζεται σε διάφορους φορείς 
διακυβέρνησης, εσωτερικές πολιτικές και 
διαδικασίες, καθώς και σε ένα πλαίσιο 
εσωτερικού ελέγχου.
Η διαχείριση και ο έλεγχος των κινδύνων 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στη 
συνολική στρατηγική του Ομίλου, με 
σκοπό αφενός την ουσιαστική διαχείριση 
των κινδύνων για τον Οργανισμό, και 
αφετέρου την εναρμόνιση με τις νομικές 
και κανονιστικές απαιτήσεις.
Ο Όμιλος έχει προσδιορίσει σαφώς το 
περίγραμμα (risk profile) και τη διάθεση 
ανάληψης κινδύνων (risk appetite 
framework) και έχει σχεδιάσει τη 
στρατηγική και την πολιτική διαχείρισής 
τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο φέρει 
την τελική ευθύνη για τη θέση κινδύνου 
της Εθνικής Τράπεζας. Δίνει την 
τελική έγκριση για τη στρατηγική και 
τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και 
παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα 
της διακυβέρνησης και διαχείρισης 
κινδύνων που προτείνονται από τις 
δύο εξειδικευμένες επιτροπές του: 
την Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων 
του Διοικητικού Συμβουλίου (ΕΔΚ) και 
την Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Η ΕΔΚ υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. 
τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τη 
στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της 
Τράπεζας και του Ομίλου σε ετήσια βάση. 
Επιπλέον, θέτει τις αρχές και εγκρίνει 
τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων και 
εποπτεύει την εφαρμογή τους. 
Η ΕΔΚ έχει την ευθύνη να εξετάζει σε 
τακτική βάση αναφορές και να αξιολογεί 
τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο της 
Τράπεζας και του Ομίλου, λαμβάνοντας 
υπόψη την εγκεκριμένη στρατηγική 
ανάληψης κινδύνων και το Επιχειρηματικό 
Σχέδιο του Ομίλου. Οι σχετικές εκθέσεις 
κατατίθενται στην Επιτροπή από τον 
Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων 
της Τράπεζας και του Ομίλου (Chief Risk 
Officer). 
Λεπτομερής περιγραφή των αρμοδιοτήτων, 
της σύνθεσης και του τρόπου λειτουργίας της 
Επιτροπής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα 
της Τράπεζας www.nbg.gr (Ενότητα: Όμιλος 
/ Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό 
Συμβούλιο/ Επιτροπές).

Μοντέλο «τριών γραμμών άμυνας»
H διαχείριση κινδύνων του Ομίλου 
βασίζεται στη διεθνώς καθιερωμένη αρχή 
των «τριών γραμμών άμυνας»:
Πρώτη γραμμή
• Οι Μονάδες ανάληψης κινδύνων (π.χ. 

Μονάδες χορήγησης πιστώσεων, 
Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων 
και Χρηματαγοράς) είναι υπεύθυνες 
για την εκτίμηση και ελαχιστοποίηση 
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των κινδύνων που τις αφορούν για 
δεδομένο επίπεδο αναμενόμενης 
απόδοσης, θεσπίζοντας και 
εφαρμόζοντας εσωτερικούς κανόνες 
και ελέγχους στην τρέχουσα 
επιχειρηματική δραστηριότητα.

Δεύτερη γραμμή 
• Η Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων 

του Ομίλου επιβλέπει, παρακολουθεί, 
ελέγχει και ποσοτικοποιεί τους 
κινδύνους, παρέχει τα απαραίτητα 
εργαλεία, μεθοδολογίες, συντονισμό 
και υποστήριξη στις Μονάδες 
ανάληψης κινδύνου, συνεισφέρει 
στη μέτρηση της προσαρμοσμένης 
για κίνδυνο αποδοτικότητας, 
των Μονάδων αυτών, συμμετέχει 
στη διαδικασία έγκρισης των 
πιστοδοτήσεων του Ομίλου για τα 
χαρτοφυλάκια επιχειρηματικής και 
λιανικής τραπεζικής καθώς και των 
θυγατρικών, διενεργεί ανεξάρτητη 
αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου 
πιστωτικού κινδύνου με δικαίωμα 
αρνησικυρίας, προτείνει τους 
κατάλληλους τρόπους άμβλυνσης 
των κινδύνων, υποστηριζόμενη από 
τις Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων 
των θυγατρικών καθώς και από 
άλλες εξειδικευμένες Μονάδες της 
Τράπεζας.

• Οι Μονάδες Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης του Ομίλου 
επιβλέπουν την κανονιστική 
συμμόρφωση σε ολόκληρη 
την Τράπεζα και τον Όμιλο 
και διασφαλίζουν, μέσω 
παρακολούθησης, παροχής 
συμβουλών και εκπαίδευσης, ότι οι 
Μονάδες τηρούν τις κανονιστικές και 
άλλες απαιτήσεις συμμόρφωσης.

• Επιπλέον η Λειτουργία 
Διαχείρισης Κίνδυνων του Ομίλου 
συνεργάζεται  με τις Διευθύνσεις 
Οργάνωσης, Group Internal 
Control, Κυβερνοασφάλειας & 
Διακυβέρνησης Δεδομένων του 
Ομίλου και Ασφάλειας του Ομίλου και 
τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών. 
Αυτές οι Διευθύνσεις παρέχουν 
καθοδήγηση, κατάλληλα εργαλεία 
και μεθοδολογίες, λειτουργώντας ως 
Μονάδες ελέγχου για συγκεκριμένες 
υποκατηγορίες λειτουργικού κινδύνου 
[π.χ. νομικού, Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
(ICT)] και εξασφαλίζουν τη συνέχιση 
της λειτουργίας της Τράπεζας και την 
άμβλυνση των φυσικών απειλών.

Τρίτη γραμμή
• Οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου 

της Τράπεζας και του Ομίλου, οι 
οποίες αναφέρονται απευθείας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της 
Επιτροπής Ελέγχου, συμπληρώνουν 

το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, 
δρώντας ως ένα ανεξάρτητο 
ελεγκτικό όργανο που επικεντρώνεται 
στην αποτελεσματικότητα του 
πλαισίου διαχείρισης κινδύνων και 
του περιβάλλοντος ελέγχου.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες 
όλων των παραπάνω γραμμών άμυνας 
ορίζονται και διακρίνονται με σαφήνεια, 
ενώ οι σχετικές Μονάδες διαθέτουν 
επαρκή ανεξαρτησία. 

Μονάδες Διαχείρισης Κινδύνων 
Τράπεζας και Ομίλου
Η Τράπεζα αναγνωρίζοντας την 
ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης 
του κινδύνου έχει συστήσει τέσσερις 
εξειδικευμένες Διευθύνσεις και έναν 
Τομέα ως ακολούθως: τη Διεύθυνση 
Ελέγχου και Δομής Κινδύνων της 
Τράπεζας και του Ομίλου, τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών 
Κινδύνων και Κινδύνου Ρευστότητας της 
Τράπεζας και του Ομίλου τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων της 
Τράπεζας και του Ομίλου τη Διεύθυνση 
Διαχείρισης Κινδύνων Στρατηγικής 
της Τράπεζας και του Ομίλου και τον 
Τομέα Επικύρωσης Υποδειγμάτων, 
προκειμένου να αναγνωρίζουν, εκτιμούν, 
διαχειρίζονται, παρακολουθούν και 
αναφέρουν τους κινδύνους που έχουν 
αναληφθεί από τον Όμιλο. Οι Μονάδες 
αυτές εποπτεύουν τις αντίστοιχες 
Μονάδες διαχείρισης κινδύνων των 
θυγατρικών.
Επιπλέον, οι τρεις Μονάδες Πίστης, η 
Διεύθυνση Πίστης, η Διεύθυνση Πίστης 
Λιανικής Τραπεζικής της Τράπεζας και 
του Ομίλου και η Διεύθυνση Διεθνούς 
Πίστης Ομίλου, υπό τον Γενικό Διευθυντή 
Πίστης του Ομίλου, είναι ανεξάρτητες 
από τις υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων 
και τις θυγατρικές, συμμετέχουν στην 
εγκριτική διαδικασία πιστοδοτήσεων 
για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, 
το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής, 
εκτελούν αντικειμενική αξιολόγηση του 
αναλαμβανόμενου κινδύνου και έχουν το 
δικαίωμα αρνησικυρίας.
Όλες οι παραπάνω Mονάδες αναφέρονται 
στον Γενικό Διευθυντή Διαχείρισης 
Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου 
(CRO) έχουν διακριτές αρμοδιότητες και 
καλύπτουν συγκεκριμένες κατηγορίες 
κινδύνου ενώ παράλληλα υποστηρίζουν, 
συμπληρώνουν και συνεργάζονται, μεταξύ 
άλλων, με:
• Το Συμβούλιο Διαχειριστικής 

Πολιτικής της Τράπεζας (ALCO), που 
ορίζει τη στρατηγική και πολιτική 
της Τράπεζας και των εταιρειών του 
Ομίλου σε θέματα διάρθρωσης των 
στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού, 
λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον 
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κανονιστικό πλαίσιο, τις τρέχουσες 
συνθήκες στις αγορές χρήματος 
και κεφαλαίου καθώς και τα όρια 
κινδύνου που η Τράπεζα έχει ορίσει.

• Τις αρμόδιες Διευθύνσεις 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και 
Εταιρικής Διακυβέρνησης που 
έχουν την ευθύνη για όλα τα θέματα 
συμμόρφωσης με υφιστάμενους 
κανόνες και εποπτικές αρχές. Οι 
Διευθύνσεις αυτές αναφέρονται στο 
Δ.Σ. μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. 

• Τις αρμόδιες Μονάδες Εσωτερικού 
Ελέγχου της Τράπεζας και του 
Ομίλου που αναφέρονται στο Δ.Σ. 
μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Οι 
εν λόγω Μονάδες συμπληρώνουν 
το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, 
δρώντας ως ανεξάρτητα ελεγκτικά 
όργανα που επικεντρώνονται στην 
αποτελεσματικότητα της εφαρμογής 
του πλαισίου.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στη 
Δημοσιοποίηση στοιχείων σε ενοποιημένη 
βάση υπό τον Πυλώνα ΙΙΙ. Βλέπε www.nbg.
gr (Ενότητα: Όμιλος / Ενημέρωση Επενδυτών 
/ Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία 
/ Δημοσιοποίηση στοιχείων σε ενοποιημένη 
βάση υπό τον Πυλώνα ΙΙΙ.
Καθώς και στην Ετήσια Χρηματοοικονομική 
Έκθεση 2019 του Ομίλου της Εθνικής 
Τράπεζας, η οποία είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr 
(Ενότητα: Όμιλος / Ενημέρωση Επενδυτών / 
Ετήσιες Εκθέσεις και Ενημερωτικά Δελτία / 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και 
Τράπεζας 31.12.2019).
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Στόχοι 2020
• Υιοθέτηση νέου μοντέλου 

διακυβέρνησης κινδύνων και 
καταμερισμός αντίστοιχων 
αρμοδιοτήτων στις Επιτροπές 
του Δ.Σ. Προσαρμογή αντίστοιχα 
των Κανονισμών Λειτουργίας ανά 
Επιτροπή, προσδιορισμός σχετικών 
αρμοδιοτήτων σε εκτελεστικό 
επίπεδο για την καλύτερη υποστήριξη 
της λειτουργίας κάθε Επιτροπής. 
Επικαιροποίηση του προγράμματος 
εργασιών (Rolling Agendas) των 
Επιτροπών του Δ.Σ., σύμφωνα με 
τους αναθεωρημένους Κανονισμούς 
Λειτουργίας τους καθώς και με τις 
εξελίξεις, με σκοπό τη διασφάλιση 
της εναρμόνισης των εργασιών 
των Επιτροπών με τις εκάστοτε 
απαιτήσεις.

• Επισκόπηση πολιτικών 
και κανονισμών εταιρικής 
διακυβέρνησης, βάσει των εξελίξεων 
στο κανονιστικό και νομοθετικό 
πλαίσιο (π.χ. αναθεώρηση του Κώδικα 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και του 
Καταστατικού της Εθνικής Τράπεζας 
βάσει του Ν. 4548/2018).

• Διοργάνωση εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων για τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με στόχο 
την περαιτέρω ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας του Δ.Σ. μέσω 
της επέκτασης των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων των μελών του. 

• Ενίσχυση της επικοινωνίας με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη αναφορικά 
με τα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης και βιωσιμότητας με στόχο 
την περαιτέρω βελτίωση της θετικής 
εικόνας της Τράπεζας. 

• Ενίσχυση της κουλτούρας και γνώσης 
του πλαισίου συμμόρφωσης μέσω 
της ενδυνάμωσης του προγράμματος  
ευαισθητοποίησης και πρωτοβουλιών 
με στόχο την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης έναντι κινδύνων 
συμμόρφωσης του προσωπικού της 
1ης Γραμμής Άμυνας επιχειρησιακών 
μονάδων, το οποίο εμπλέκεται σε 
κρίσιμες δραστηριότητες.

• Ενδυνάμωση του Συμβουλευτικού 
Ρόλου της Μονάδας Συμμόρφωσης 
ώστε να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά σε στρατηγικούς 
επιχειρηματικούς στόχους σε 
ένα ανταγωνιστικό και ψηφιακό 
περιβάλλον με στόχο την αειφορία.

• Ενίσχυση του πλαισίου Ελέγχου 
και της Παρακολούθησης της 
Συμμόρφωσης. 

• Εντατικοποίηση του συμβουλευτικού 
και ελεγκτικού ρόλου της 
κανονιστικής συμμόρφωσης για τη 
συνδρομή στο business ως προς την 
ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων για 
την εξ αποστάσεως  εξυπηρέτηση 
των πελατών.
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Με ευθύνη για την ΑΓΟΡΑ
H Εθνική Τράπεζα, ο παλαιότερος χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός στην Ελλάδα με ιστορία 179 χρόνων και με ένα 
ευρύτατο δίκτυο καταστημάτων και ATMs, δραστηριοποιείται 
στην αγορά με βάση τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, αποτελώντας πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης 
για τη χώρα. 

19% 
αύξηση 
εγγεγραμένων 
χρηστών 
web banking 
το 2019

93% 
των πελατών μας 
αναγνωρίζει την

ΕΤΕ ως  
«Οικονομικά ισχυρή 
τράπεζα» 

97% 
ικανοποιημένοι  
πελάτες

9  
βραβεία   
για το Mobile 
Banking μας

€

56% 
αύξηση 
εγχρήματων 
συναλλαγών 
Mobile Banking 

των ΑΤΜs 
συμβατά 
για χρήση από 
ΑμΕΑ

100% 
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 
χρηματοοικονομικών προϊόντων 
και υπηρεσιών που στοχεύουν στην 
αποτελεσματική και πληρέστερη 
κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων 
αναγκών των πελατών της, ιδιωτών και 
επιχειρήσεων. 

Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων ανά 
κατηγορία πελατών είναι διαθέσιμη στην 
ηλεκτρονική ιστοσελίδα της Τράπεζας 
(www.nbg.gr). Περαιτέρω  ανάλυση για 
τις δραστηριότητες της Τράπεζας κατά το 
2019 και τις προτεραιότητες για το 2020 
ανά κλάδο πελατείας, περιλαμβάνεται 
στην Ετήσια Έκθεση 2019 που είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας. 

Ενίσχυση των μεσαίων και μεγάλων 
επιχειρήσεων
Η Εθνική Τράπεζα, υποστηρίζοντας 
έμπρακτα τη βελτίωση των προοπτικών 
ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων 
και της ελληνικής οικονομίας, 
διεύρυνε μέσω της πιστωτικής της 
επέκτασης το ύψος των συνολικών της 
χρηματοδοτήσεων προς τις Μεσαίες 
και Μεγάλες Επιχειρήσεις, γεγονός το 
οποίο αποδίδεται στη βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος, αλλά κυρίως, 
στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της 
Τράπεζας για την απρόσκοπτη παροχή 
ρευστότητας προς τις επιχειρήσεις 
που συνεχίζουν να επενδύουν στην 
ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την 
εξωστρέφεια. 
Η Τράπεζα συμμετείχε και αξιοποίησε 
προγράμματα παροχής ευνοϊκών όρων 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
σε συνεργασία με Ευρωπαϊκούς και 
ημεδαπούς Οργανισμούς, όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Εθνική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα, ύψους €335,5 εκατ. 
κατά τη διάρκεια του 2019.  Ειδικότερα: 
• Ενεργοποίησε το δεύτερο σκέλος

ύψους €100 εκατ. της συμφωνίας
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στο πλαίσιο
έκδοσης καλυμμένου ομολόγου για
τη χρηματοδότηση των επενδυτικών
και επιχειρηματικών σχεδίων των
Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs)
και των επιχειρήσεων Μεσαίας
Κεφαλαιοποίησης (MidCaps), μέσω
του Προγράμματος “NBG Covered
Bonds Loan for SMEs and MidCaps”,
ολοκληρώνοντας επιτυχώς την
απορρόφηση του προγράμματος
εντός του 2019 και συμβάλλοντας
ενεργά στη μείωση του αυξημένου
χρηματοοικονομικού κόστους

που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις και στην τόνωση της 
ανταγωνιστικότητάς τους. 

• Ολοκλήρωσε τη διάθεση δύο 
προγραμμάτων (”NBG Loan
for Youth Employment“ I & II), 
διαθέτοντας συνολικά €110 εκατ. για 
τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με 
ευνοϊκούς όρους και παρέχοντας 
επιπρόσθετο επιτοκιακό όφελος προς 
εκείνες που συνέβαλαν
στη διατήρηση και αύξηση της 
απασχόλησης των νέων, ηλικίας 15 
έως 29 ετών, μέσω της Πρωτοβουλίας 
«Απασχόληση για Νέους».

• Προχώρησε με την ΕΤΕπ, σε 
συμφωνία  για δυο ακόμα 
προγράμματα χρηματοδοτήσεων:
α) τη διάθεση ποσού ύψους €100 
εκατ. για τη χρηματοδότηση των 
επενδυτικών και επιχειρηματικών 
σχεδίων των ελληνικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
και Επιχειρήσεων Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης του τομέα της 
γεωργίας και βιοοικονομίας, μέσω 
του Προγράμματος ”NBG Loan
for Agriculture and Bioeconomy“, 
παρέχοντας επιπρόσθετα
κίνητρα σε όσες επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τομέα,  ενώ ανήκουν και ελέγχονται 
από νέους έως 41 ετών και β) τη 
διάθεση ποσού ύψους €25 εκατ. για 
την αποκλειστική χρηματοδότηση των 
επενδυτικών και επιχειρηματικών 
σχεδίων των ελληνικών 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
και Επιχειρήσεων Μεσαίας 
Κεφαλαιοποίησης, που προάγουν
τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και 
την παρουσία γυναικών σε ηγετικές 
επιχειρηματικές θέσεις, μέσω του 
Προγράμματος “NBG Loan for Female 
Empowerment”.

• Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων και αξιοποιώντας 
τη συνδρομή του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ), βασικού πυλώνα του 
Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, 
προχώρησε σε συμφωνία για την 
επέκταση του προγράμματος κατά 
€300 εκατ. διαμορφώνοντας το 
συνολικό προϋπολογισμό του 
προγράμματος σε €800 εκατ., 
επεκτείνοντας παράλληλα τη διάθεσή 
του κατά ένα ακόμα έτος. Κατά το 3ο 
έτος διάθεσης του προγράμματος 
εγγυήσεων «COSME - Εγγυήσεις για 
Δάνεια» (COSME Loan Guarantee 
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Facility) χορηγήθηκε το ποσό των 
€131,5 εκατ., ενώ ενεργοποιήθηκε 
επίσης η διάθεση του προγράμματος 
εγγυοδοσίας Innovfin που αφορά 
τις καινοτόμες και ταχύτατα 
αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες, 
παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.nbg. 
gr στις Ενότητες: Επαγγελματίες και ΜμΕ 
καθώς και Επιχειρήσεις και Financial 
Institutions. 

Ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων
Προτεραιότητα και για το 2019 
αποτέλεσε η στήριξη των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και επαγγελματιών (αφορά 
επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι  
€2,5 εκατ.). Η Τράπεζα: 
• Συνέχισε και το 2019 να παρέχει

μικροπιστώσεις μέχρι ποσού €25.000
μέσω του προγράμματος εγγυήσεων
EaSI στο πλαίσιο του προγράμματος
της Ε.Ε. για την απασχόληση και
κοινωνική καινοτομία, με πρόθεση
να συμβάλει περαιτέρω στην
ενίσχυση της απασχόλησης και στην
προώθηση της υγιούς ανάπτυξης
των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Με
τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
(ΕΤαΕ)  παρέχει εγγυήσεις προς την
Εθνική Τράπεζα, προκειμένου να
διευκολύνει την πρόσβαση μικρών
επιχειρήσεων σε δανεισμό με
μειωμένο επιτόκιο λόγω εγγυήσεων.
Παράλληλα στο πλαίσιο διάθεσης του
προγράμματος η Τράπεζα παρέχει
μέσω εξειδικευμένων Συμβούλων
εστιασμένα προγράμματα
κατάρτισης και συμβουλευτικών
υπηρεσιών (Mentoring) σε
αντικείμενα που σχετίζονται με τη
σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου,
τη διαχείριση ρευστότητας, την
προώθηση πωλήσεων κ.ά. Με αυτόν
τον τρόπο η Τράπεζα συνδράμει στην
εδραίωση και ανάπτυξη των μικρών
επιχειρήσεων και στον περιορισμό
της επιχειρηματικής αποτυχίας. Το
ύψος των εγκρίσεων το 2019 ανήλθε
σε €14,7 εκατ.

• Στοχεύοντας στην αναβάθμιση των
προσφερόμενων υπηρεσιών προς
την επιχειρηματική της πελατεία
και εκμεταλλευόμενη τις νέες
δυνατότητες που παρέχει το ψηφιακό
περιβάλλον, έχει θέσει σε εφαρμογή
–για πρώτη φορά σε επιχειρηματικά
δάνεια– τη δυνατότητα υποβολής
αιτήσεων χρηματοδότησης μέσω
του προγράμματος EaSI από το
λογαριασμό Internet Banking των

ενδιαφερόμενων πελατών, χωρίς να 
απαιτείται η φυσική τους παρουσία 
σε Κατάστημα της Τράπεζας.

• Συνέχισε και το 2019 να διαθέτει
χρηματοδοτήσεις μέσω του
προγράμματος εγγυήσεων COSME
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Τα δάνεια
τα οποία παρέχονται μέσω αυτού
του προγράμματος είναι εγγυημένα
σε ποσοστό 50% από το ΕΤαΕ,
οπότε είναι σημαντικά μειωμένες οι
απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων
εκ μέρους των επιχειρήσεων. Το
ύψος των συμβάσεων που έχουν
υπογραφεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου
2019 με επιχειρήσεις με κύκλο
εργασιών μέχρι €2,5 εκατ. ανήλθαν
σε €83 εκατ.

• Σύναψε συμφωνία με την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα (τ. ΕΤΕΑΝ)
για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΤΕΠΙΧ ΙΙ»,
με σκοπό να παρέχει στήριξη
στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
χρηματοδοτώντας επενδυτικά και
επιχειρηματικά σχέδια, με ιδιαίτερα
ευνοϊκό επιτόκιο και χαμηλά έξοδα.
Το συνολικό ύψος νέων χορηγήσεων
για το 2019 ανήλθε σε €2,8 εκατ.

Το ύψος των χορηγήσεων που πραγματο-
ποιήθηκαν μέχρι το 2019, μέσω των Δρά-
σεων της  ΕΤΕΑΝ, του COSME και του 
EaSI δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις ανέρχεται συνολικά σε €106 εκατ. 

Στηρίζοντας τον αγροτικό τομέα   
Η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τη δυναμική 
και τα περιθώρια ανάπτυξης του 
αγροτικού τομέα ως βασικού πυλώνα 
του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, 
εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια 
διευρυμένο σχέδιο δράσης για τη στήριξη 
και ανάπτυξή του, με χρηματοδοτικά 
εργαλεία και λύσεις που καλύπτουν όλο 
το φάσμα των τραπεζικών εργασιών. 
Αναλυτικότερα:
• Συμμετέχει από το 2017 για τρίτη

χρονιά  στην πρωτοβουλία του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Υπ.Α.Α.Τ.) για τη
διάθεση του προϊόντος «Κάρτα του
Αγρότη» σε αγρότες / κτηνοτρόφους.
Μέσω αυτού του προϊόντος,
παρέχεται σε δικαιούχους αγροτικών
ενισχύσεων άμεση ρευστότητα, με
ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, για τη
χρηματοδότηση των γεωργικών και
κτηνοτροφικών αναγκών τους.

• Συνέχισε το πρόγραμμα
χρηματοδότησης της Συμβολαιακής
Γεωργίας/Κτηνοτροφίας, στο οποίο
εντάχθηκαν περισσότεροι από
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1.300 παραγωγοί, και  διατέθηκαν 
χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους  
€7,84 εκατ.  Μέσω του προγράμματος 
χρηματοδοτούνται αγρότες ή 
κτηνοτρόφοι που συνεργάζονται 
με επιλεγμένες εμπορικές ή 
μεταποιητικές επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τομέα, για την 
παραγωγή προϊόντων που θα 
αγοραστούν από αυτές, βάσει 
συμβολαίου αγοραπωλησίας. Με 
τον τρόπο αυτό εκσυγχρονίζεται 
ολόκληρο το παραγωγικό και 
συναλλακτικό κύκλωμα αγοραστών 
και προμηθευτών αγροτικών 
προϊόντων και παρέχονται 
σημαντικά οφέλη και για τα δύο 
μέρη (μείωση κόστους παραγωγής, 
προγραμματισμός αποθεμάτων).

Δράσεις  στήριξης  του αγροδιατροφικού 
τομέα της οικονομίας κατά το 2019
Η  Εθνική Τράπεζα στηρίζει τον 
αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος 
αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα 
μετασχηματισμού της ελληνικής 
οικονομίας προς την κατεύθυνση της 
εξωστρέφειας, της καινοτομίας και 
της δημιουργικότητας, ενώ ενεργεί 
συστηματικά για τη δημιουργία ενός 
οικοσυστήματος στον χώρο της 
αγροτοδιατροφής με κύριους άξονες:
• την ανάπτυξη συνεργασιών και 

δικτυώσεων (Πρωτοβουλία “Growth in 
Agrifood”, σύμβαση συνεργασίας με 
την Αγγλική εταιρία “The Guild of Fine 
Food”),

•  τη διαμόρφωση ευνοϊκού 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
για  καινοτόμες προσπάθειες και 
επιχειρήσεις,

• την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων 
και εκπαίδευσης στον τομέα 
τροφίμων και ποτών, με σκοπό την 
ανανέωση του επιχειρηματικού 
δυναμικού και την είσοδο νέων 
αγροτών.

Δάνεια προς ΜμΕ (2019)*

 € εκατ.

Δάνεια κεφαλαίου κίνησης 564

Δάνεια παγίων 207

Δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και JEREMIE 23

Σύνολo 794

*Σωρευτικά υπόλοιπα με λογιστικό 31.12.2019

Γεωγραφική κατανομή χαρτοφυλακίου 
πιστοδοτήσεων ΜμΕ (2019)

Περιφέρεια Ποσό (σε 
€ εκατ.)

Ποσοστό 
(%)

Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης

33 4

Αττικής 320 35

Βορείου Αιγαίου 21 2

Δυτικής Ελλάδος 65 7

Δυτικής Μακεδονίας 23 2

Ηπείρου 26 3

Θεσσαλίας 47 5

Ιονίων Νήσων 34 4

Κεντρικής Μακεδονίας 133 14

Κρήτης 51 6

Νοτίου Αιγαίου 56 6

Πελοποννήσου 68 7

Στερεάς Ελλάδος 48 5

Σύνολο 925 100

Μονάδες εταιρικών πιστοδοτήσεων 
ειδικής διαχείρισης  
Το συνολικό υπόλοιπο ρυθμισμένων 
οφειλών πελατείας που διαχειρίζονται 
οι Μονάδες Εταιρικών Πιστοδοτήσεων 
Ειδικής Διαχείρισης ανήλθε την 31 
Δεκεμβρίου 2019 στο ποσό των €1,3 δισ. 
περίπου. Η μείωση σε σχέση με το 2018 
προκύπτει από συναλλαγές πώλησης 
χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων που πραγματοποιήθηκαν μέσα 
στο 2019. 

Ρυθμίσεις δανείων λιανικής 
τραπεζικής (Ιδιωτών και ΜμΕ)
Η Τράπεζα προσφέρει προγράμματα 
διευκολύνσεων σε ενήμερα δάνεια, 
καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα 
αναδιάρθρωσης και ρύθμισης σε 
δάνεια σε καθυστέρηση, αποσκοπώντας 
στην παροχή πρόσφορων λύσεων 
διευθέτησης, προσαρμοσμένων στις 
οικονομικές συνθήκες και τις ανάγκες 
των δανειοληπτών.
Τέλος, το συνολικό χαρτοφυλάκιο 
αναδιαρθρώσεων, ρυθμίσεων και 
επαναρρυθμίσεων  ΜμΕ της Τράπεζας 
ανήλθε στο ποσό των €233 εκατ.

FS6

FS7

FS8
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Προϊόντα Διευκόλυνσης / Αναδιάρθρωσης / Ρύθμισης  (2019)*

  Καταναλωτικής πίστης  
(€ εκατ.)

Στεγαστικής πίστης 
(€ εκατ.)

Σύνολο

Προϊόντα διευκολύνσεων 122 523 645

Προϊόντα αναδιαρθρώσεων 58 131 189

Προϊόντα ρυθμίσεων 622 4.939 5.561

Σύνολo 802 5.593 6.395

*  Τα παραπάνω ποσά αφορούν λογιστικά υπόλοιπα στις 31.12.2019.  Σημειώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνονται 

προϊόντα ρυθμίσεων δικαστικής απόφασης Ν.3869/2010 και στο πλαίσιο του Project Earth. 

«Κοινωνικά & περιβαλλοντικά υπεύθυνα» προϊόντα

«Κοινωνικά & περιβαλλοντικά υπεύθυνα» προϊόντα

Πράσινο Δάνειο Στις 31.12.2019 το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου των  δανείων «Πράσινο Δάνειο» 
ανερχόταν σε €0,12 εκατ. και οι χορηγήσεις έτους 2019  σε €0,05 εκατ.

ΕΣΤΙΑ  Πράσινη Στις 31.12.2019 το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου των δανείων «Εστία Πράσινη» 
ανερχόταν σε €10,4 εκατ. και οι χορηγήσεις έτους 2019 σε €4,1 εκατ.

Πρόγραμμα Εξοικονόμηση 
κατ' Οίκον ΙΙ

Στις 31.12.2019 το υπόλοιπο του συνολικού χαρτοφυλακίου των δανείων 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» ανερχόταν σε €24,4 εκατ.

Κάρτες
Κατά το 2019 στρατηγικός στόχος της 
Τράπεζας ήταν η αύξηση του τζίρου 
που πραγματοποιείται μέσω τερματικών 
συσκευών της (φυσικά POS και V-POS) 
με χρήση καρτών, και του μεριδίου της 
στην αγορά. Ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε, 
ξεπερνώντας μάλιστα τις προσδοκίες, 
αφού το ποσοστό αύξησης του τζίρου 
σε ετήσια βάση έναντι εκείνου της 
περασμένης χρονιάς ανήλθε στο 16,5%.  
Το γεγονός αυτό συνετέλεσε και στην 
αύξηση του μεριδίου της Τράπεζας 
στην αγορά. Η επιτυχία αυτή οφείλεται, 
τόσο στην έναρξη συνεργασίας με 
νέους πελάτες – επιχειρήσεις, όσο και 
στη διεύρυνση της συνεργασίας με 
υφιστάμενους πελάτες.
Στον τομέα της έκδοσης καρτών, η 

Τράπεζα προχώρησε στην έκδοση 
νέας χρεωστικής εταιρικής κάρτας  
(Debit Business Mastercard) σε φυσικά 
πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις. Η 
χρήση της νέας κάρτας καλύπτει την 
ανάγκη των επιχειρήσεων αυτών να 
διαχειρίζονται τους λογαριασμούς τους 
ως επαγγελματίες ξεχωριστά και με 
διακριτό τρόπο από τους λογαριασμούς 
που χρησιμοποιούν ως ιδιώτες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο συμμετοχής της 
στο πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)», η Τράπεζα συνέχισε 
τη διάθεση και εξυπηρέτηση της 
προπληρωμένης επαναφορτιζόμενης 
κάρτας Prepaid Visa Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (KA) (200.746 κάρτες). 
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ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ  
Βασικός πυλώνας της ψηφιακής 
στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας 
είναι η υποστήριξη του πελατοκεντρικού 
μοντέλου λειτουργίας, με έμφαση στο 
σχεδιασμό έξυπνων ψηφιακών λύσεων 
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες των πελατών, καθώς και στην 
παροχή υψηλής εμπειρίας εξυπηρέτησης 
συναλλαγών μέσα από όλα τα ψηφιακά 
κανάλια εξυπηρέτησης  (τηλέφωνο, 
internet, mobile, ΑΤΜ) σε εικοσιτετράωρη 
βάση. 

Νέα υπηρεσία digital customer 
onboarding
Στο πλαίσιο της ψηφιακής της 
στρατηγικής, η Εθνική παρουσίασε 
το Δεκέμβριο του 2019 τη νέα, 
πρωτοποριακή υπηρεσία εγγραφής 
νέων πελατών από το κινητό (Digital 
Customer Onboarding). Η Εθνική είναι η 
πρώτη ελληνική τράπεζα, η οποία  δίνει 
τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα να 
γίνουν πελάτες της Τράπεζας από το 
κινητό τους, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη 
στο Κατάστημα. Μέσω της εφαρμογής 
NBG Mobile Banking, μπορούν να 
αποκτήσουν τη «βασική σχέση πελάτη» 
με την Τράπεζα, δηλαδή: να ανοίξουν 
λογαριασμό ταμιευτηρίου, να εκδώσουν 
χρεωστική κάρτα ΕΤΕ (Debit VISA ή Debit 
MasterCard) και να αποκτήσουν κωδικούς 
για άμεση πρόσβαση στο Internet & 
Mobile Banking. Η διαδικασία διενεργείται 
εξ ολοκλήρου μέσω smartphone, με 
απλά βήματα, και ολοκληρώνεται 
με επιβεβαίωση της ταυτότητας του 
χρήστη μέσω live agent και με ψηφιακή 
υπογραφή των συμβάσεων. 
Μέσα στο 2019, αναβαθμίστηκε η 
εφαρμογή NBG Mobile Banking, 
προσφέροντας πολλές νέες δυνατότητες 
και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
στους χρήστες, όπως:
• Έξυπνη Διαχείριση Οικονομικών 

(Personal Financial Management). 
• Άμεσες ειδοποιήσεις: Οι χρήστες 

μπορούν να λαμβάνουν άμεση 
ειδοποίηση στο κινητό τους (push 
notification) για κάθε εισερχόμενη 
και εξερχόμενη συναλλαγή από τους 
λογαριασμούς ή τις κάρτες τους.

• Διαχείριση καρτών: Μέσω του νέου 
Mobile Banking, οι πελάτες μας 
μπορούν να διαχειρίζονται άμεσα 
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των 
χρεωστικών τους καρτών.

• Απόκτηση προϊόντων online: Οι 
χρήστες μπορούν μέσα από το κινητό 
τους να αποκτήσουν προϊόντα της 
Τράπεζας (π.χ. προπληρωμένη κάρτα, 
payband, χρεωστική κάρτα κ.ά.).

• Ηλεκτρονική εγγραφή στο Internet 
& Mobile Banking: Οι πελάτες 
της Τράπεζας μπορούν πλέον να 
εγγραφούν στο Internet & Mobile 
Banking χωρίς επίσκεψη στο 
Κατάστημα, μέσα από την εφαρμογή 
NBG Mobile Banking. 

Μέσα στο 2019, το ανανεωμένο NBG 
Mobile Banking διακρίθηκε με 9 βραβεία, 
στο πλαίσιο της συμμετοχής του στα 
“Business IT Excellence (BITE) Awards 
2019”, “Mobile Excellence Awards 2019” 
και “E-volution Awards 2020”. 
Περαιτέρω ανασχεδιάστηκε πλήρως 
το User Interface/User Experience  (UI/
UX) της υπηρεσίας Internet Banking 
και πρόσθεσε νέες δυνατότητες, όπως: 
η διαχείριση προφίλ (δυνατότητα 
του χρήστη να επικαιροποιεί online 
τα προσωπικά του στοιχεία στην 
Τράπεζα), η λειτουργία «παγώματος» 
(προσωρινή παύση) και «ξεπαγώματος» 
της χρεωστικής κάρτας του πελάτη, για 
μεγαλύτερη ασφάλεια, η σύγκριση και 
online αγορά επιλεγμένων προϊόντων 
(π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις, 
προπληρωμένες κάρτες κ.ά.), 
καθώς και η δυνατότητα αυτόματης 
στρογγυλοποίησης του ποσού σε 
κάθε πληρωμή και προσφοράς της 
διαφοράς σε επιλεγμένα φιλανθρωπικά 
και κοινωφελή ιδρύματα. Παράλληλα, 
η Τράπεζα εμπλουτίζει διαρκώς το 
ηλεκτρονικό πορτοφόλι i-bank Pay, 
για P2P πληρωμές και για αγορές σε 
εμπόρους/επαγγελματίες.
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16 νέα καταθετικά μηχανήματα  
(smart safes)  σε εταιρικούς πελάτες  
(αύξηση κατά 267%)

Δίκτυο ATM  
1.437 ATMs 

σε όλη την Ελλάδα  

Internet,  
Phone and Mobile Banking
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές 
διευκολύνουν όλο το εύρος 
των πελατών, ιδιωτών και 

επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα μειώνουν το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Τράπεζας.
2,3 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες 
Internet Banking 

αύξηση συναλλαγών στο i-bank Pay

19

24,6

9

56

63

17

48

Αύξηση %
NAME

**********

NAME

**********

αύξηση εγγεγραμμένων  
χρηστών Internet και  
Mobile Banking 

αύξηση ενεργών χρηστών 

αύξηση εγχρήματων συναλλαγών μέσω 
Internet Banking

αύξηση εγχρήματων συναλλαγών 
Mobile Banking

€

€

Δίκτυο πληρωμών 
λογαριασμών τρίτων σε 
σημεία μικρής λιανικής 

\i-bank Pay Spot

i-bank Pay

αύξηση 
συναλλαγών

Δυναμικό δίκτυο  
1.500 σημείων μικρής 
λιανικής πληρωμές 
περισσότερων από 200 
ειδών λογαριασμών 
Δημοσίου και οργανισμών 

APS (Κέντρα  
αυτόματων  
πληρωμών)  

αύξηση 212 APS Κέντρα αυτόματων 
πληρωμών 
69 επιπλέον νέες θέσεις

Kαταθετικά μηχανήματα 

Είδη ψηφιακών καναλιών 
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15
συνδιοργανωτές 

i-bank stores
Τα i-bank stores προσελκύουν ολοένα και 
περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού, 
καθώς μέσα στο 2019 οι επισκέψεις 
ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο.
Το 2019 σε συνεργασία με το Σωματείο 
Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior 
Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece)  
συνεχίστηκαν στο i-bank store The Mall 
οι επισκέψεις τμημάτων Δευτεροβάθμιας 
και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την 
παρακολούθηση του διαδραστικού 
σεμιναρίου «Στη Σκιά Ενός Στελέχους», το 
οποίο αναφέρεται, τόσο στην παρουσία 
της Τράπεζάς μας στα ψηφιακά κανάλια, 
όσο και στην ενδεχόμενη σταδιοδρομία 
που μπορεί ένας μαθητής/φοιτητής να 
έχει στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

i-bank statements
Αντικατάσταση πάνω από 1 εκατομμύριο 
έντυπων  statements  δανείων και καρτών 
με ηλεκτρονικά.

Πρόσβαση στα Προϊόντα και τις 
Υπηρεσίες της Τράπεζας από ειδικές μη 
προνομιούχες πληθυσμιακές ομάδες
Το σύνολο των ΑΤΜs (1.437) του δικτύου 
της Τράπεζας πληροί τα ADA Standards 
(καταλληλότητα για χρήση από ΑμΕΑ).

Επιπλέον, τo Internet Banking της 
Εθνικής Τράπεζας από τον Ιούνιο του 
2019 ακολουθεί τα WCAG guidelines και 
συγκεκριμένα τα 2.1 standards για AΑ 
επίπεδο, με βαθμό accessibility 80%-90%. 
To mobile banking της Εθνικής Τράπεζας, 

υποστηρίζει την λειτουργία Voice 
Over για iOS συσκευές & TalkBack για 
Android συσκευές, ώστε να διευκολύνει 
τη βελτίωση της πρόσβασης στα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες από άτομα με 
προβλήματα όρασης. 

Social media
i-bank: πάνω από 54.000 funs στο 
Facebook κατά πλειοψηφία στις ηλικιακές 
ομάδες 25-34 και 35-44. Στόχος η 
διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη 
διαδραστικών σχέσεων επικοινωνίας και 
εμπιστοσύνης με την πελατεία.

LinkedIn: (https://www.linkedin.com/
company/national-bank-of-greece/).
Περισσότεροι από 59.000 followers
1η μεταξύ των τραπεζών όσον αφορά 
τους followers.

Twitter and YouTube: Και το 2019, η 
Τράπεζα διατηρεί εταιρικό λογαριασμό 
σε Twitter και YouTube, παρέχοντας 
σημαντικό περιεχόμενο στους 
ενδιαφερόμενους χρήστες των δικτύων, 
αποτελώντας συμπληρωματικά κανάλια 
ενημέρωσης του κοινού και προβολής της 
Τράπεζας.

Go4more Πρόγραμμα Συνολικής 
Επιβράβευσης: Facebook (/go4more.gr)  
67.500 φίλοι, μέγεθος που την καθιστά 
τη δεύτερη πιο δημοφιλή σελίδα μεταξύ 
των προγραμμάτων επιβράβευσης στον 
τραπεζικό χώρο.

Στηρίζοντας την Καινοτομία και 
Τεχνολογία
“NBG Business Seeds”: Πρόγραμμα 
στήριξης επιχειρηματικότητας 

Στόχος προγράμματος  
To NBG Business Seeds της Εθνικής 
Τράπεζας είναι ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου 
και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. 
Περιλαμβάνει δράσεις ανάδειξης και 
προβολής καινοτόμων ιδεών και έργων, 
εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, 
παροχής υποδομών και δικτύωσης.

Συμμετοχές Εquifund  
H Τράπεζα συμμετέχει ως ιδιώτης 
επενδυτής (Limited Partner) σε πέντε 
επιλεγμένες εταιρείες κεφαλαίου 
επιχειρηματικών συμμετοχών στο πλαίσιο 
του Equifund Fund of Funds (Unifund, 
Metavallon, Big Pi, Marathon και Synergia). 

Η συνολική επένδυση κατατάσσει την 
Τράπεζα ως τον δεύτερο μεγαλύτερο 
ιδιώτη επενδυτή μετά το ΕΙF. 
Στόχος η στενή συνεργασία με τις 
παραπάνω εταιρείες στην Ελλάδα με 
σκοπό τη στήριξη του οικοσύστηματος 
καινοτομίας, την υλοποίηση των 
συμφωνιών συνεργασίας με 
Πανεπιστήμια, την υλοποίηση των 
εξειδικευμένων συμφωνιών συνεργασίας 
για την εμπορευματικοποίηση των 
αποτελεσμάτων έρευνας και των 
συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα (ΙΤΕ 
-Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΕΚΕΤΑ 
- Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης, Ερευνητικό Κέντρο 
Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος 
Φλέμινγκ», Δημόκριτος).
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191
συμμετέχο-
ντες

112
προτάσεις

15
συνδιοργανωτές 

30
φορείς

68%
ομαδικές 

συμμετοχές

37%
είναι 

γυναίκες

57%
μεταξύ 

18-35 ετών

22
στην 

κατηγορία 
Πολιτισμός  

&  
Τεχνολογία

36
στην κατηγορία
Περιβάλλον 
& Τεχνολογία

54
στην  

κατηγορία 
Ηλεκτρονική 

επιχειρηματικότητα

Ημερίδες δικτύωσης και καθοδήγησης σε 

7 επιχειρηματικούς φορείς
Συνδιοργανώθηκαν με 15 φορείς

35
ομιλητές 

109
μέντορες

9
funds 

14
follow-up 
συναντήσεις

Αγροδια-
τροφή

Fintech Τουρισμός

Κοινωνική 
Επιχειρημα-

τικότητα

Υγεία

Πολιτισμός

Ενέργεια

78 ομάδες αποτελούμενες από   

219 άτομα 

Εκπρόσωποι 4 funds 

Εκπρόσωποι συνεργαζόμενων 

φορέων

Συμμετέχοντες:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
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Χρηματοδοτήσεις  
Η Τράπεζα υποστηρίζει την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, μέσω  διαφορετικών 
μορφών χρηματοδότησης, οι οποίες 
καλύπτουν τις ανάγκες των νεοφυών 
επιχειρήσεων στα τρία βασικά στάδιά 
τους: δημιουργία και πρώτα βήματα, 
ωρίμανση και εξωστρέφεια. Το 2019, ο 
δανεισμός 7 ακόμη εταιρειών στο πλαίσιο 
του προγράμματος ανήλθε στα €2,64 
εκατ.  

Διοργάνωση Θεματικών Ημερίδων 
και workshops: Match & Develop a 
startup 3-day workshops 

Δομές υποδοχής startups 
11 στελέχη της Τράπεζας, πρεσβευτές 
του προγράμματος, υποδέχονται και 
εξυπηρετούν εξατομικευμένα κάθε 
νεοφυή και καινοτόμο ΜμΕ σε πέντε 
καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ναύπλιο, Πάτρα και Ηράκλειο που 
φιλοξενούν δομές υποδοχής για startups, 
ενώ επιπλέον 16 άτομα εκπροσωπούν 
εθελοντικά το πρόγραμμα στις παραπάνω 
πόλεις. 
Αναλυτική ενημέρωση αναφορικά με το  
πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις συμμετο-

χής, τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και 
τους συνεργάτες του προγράμματος είναι 
διαθέσιμη στο nbg.gr.

Πρόγραμμα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης ”be finnovative“  
Ο κύκλος  “be finnovative” 3.0 είχε 
διάρκεια 5 μηνών και συμμετείχαν 9 
ομάδες, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να 
λάβουν εξειδικευμένη επιχειρηματική 
και τεχνολογική συμβουλευτική 
από έμπειρα στελέχη μέσα από 65 
mentoring sessions, καθώς και να 
παρακολουθήσουν 34 workshops από 
στελέχη του προγράμματος και από 
τους 37 μέντορες που συνεργάζονται 
με το “be finnovative”. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος διοργανώθηκαν δύο 
open events (τα Open Day και Open 
D3) για την προώθηση του τομέα της 
χρηματοοικονομικής τεχνολογίας 
(fintech). Ο τρίτος κύκλος έληξε με 
επιτυχία τον Ιούνιο του 2019 με το “Demo 
Day”, μια ανοικτή εκδήλωση όπου όλες 
οι ομάδες παρουσίασαν  τις λύσεις 
τους στα στελέχη της Τράπεζας και την 
επενδυτική κοινότητα, και απονεμήθηκαν 
χρηματικά βραβεία στις ομάδες που 
διακρίθηκαν.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 
Δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών  
Στις 31.12.2019 η Τράπεζα,  με μια ευρεία 
γεωγραφική κατανομή 389 καταστημάτων  
και 26 Γραφείων  Συναλλαγών διέθετε το 
22% περίπου του συνόλου των τραπεζικών 
Μονάδων σε  επίπεδο χώρας.
Στους 13 οικονομικά ασθενείς νομούς το 
μερίδιο φυσικής παρουσίας της Εθνικής 
Τράπεζας ανερχόταν στις 31.12.2019 
στο 28% (στοιχεία ΕΕΤ, αρχείο HEBIC) 
με  31 Μονάδες έναντι 35 Μονάδων στις 
31.12.2018. Η μείωση αυτή κατά 11,4 %, 
οφείλεται σε  συγχώνευση Μονάδων 
στους Νομούς Σάμου, Θεσπρωτίας, 
Ζακύνθου και Κιλκίς. 
Η Τράπεζα έχει φυσική παρουσία και σε 
ακριτικές περιοχές/μικρά νησιά με χαμηλό 
πληθυσμό (λιγότερο των 5.000 κατοίκων), 
ενώ σε ορισμένες περιοχές μάλιστα 
(Μεγίστη, Οινούσσες, Αλόννησος, 
Σκύρος, Σκόπελος, Αντίπαρος) είναι 
και η μοναδική Τράπεζα. Στις 31.12.2019 
το δίκτυο της Τράπεζας στις περιοχές 
αυτές αριθμούσε 16 Μονάδες έναντι 
18 Μονάδων στις 31.12.2018. Η μείωση 
αυτή κατά 11%, οφείλεται σε συγχώνευση 
Μονάδων στην Κέα και στην Σαμοθράκη.
Η συγχώνευση των ανωτέρω Μονάδων 
εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο 
μετασχηματισμού της Τράπεζας στο 

οποίο περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα 
εξορθολογισμού του δικτύου φυσικής 
παρουσίας της.  
Επιπλέον, η Τράπεζα έχει τοποθετήσει 
57 off-site ΑΤΜs σε απομακρυσμένες/
οικονομικά μειονεκτικές περιοχές 
(ποσοστό 7,21% έναντι συνόλου 791 
off-site ΑΤΜs που διαθέτει [στοιχεία 
31.12.2019]).
Καθ’ όλο το 2019, η Τράπεζα εφάρμοσε 
καθεστώς προνομιακής τιμολόγησης 
(μηδενικές προμήθειες) στις συναλλαγές 
μέσω ΑΤΜs άλλων Τραπεζών, τα 
οποία λειτουργούν στα νησιά Κάσος, 
Κύθνος, Αστυπάλαια και Παξοί, προς 
εξυπηρέτηση των πελατών-κατοίκων 
των εν λόγω περιοχών, όπου δεν έχει 
παρουσία, καλύπτοντας η ίδια το κόστος 
προμηθειών προς τη ΔΙΑ.Σ. Από τον 
Νοέμβριο 2019, επέκτεινε την προνομιακή 
τιμολόγηση σε 25 μικρά νησιά/
απομακρυσμένες περιοχές όπου δεν έχει 
παρουσία.
Ως μη προνομιούχες πληθυσμιακές 
ομάδες θεωρούνται οι κάτοικοι 
απομακρυσμένων γεωγραφικά περιοχών 
με μικρή πληθυσμιακή πυκνότητα. Η 
Τράπεζα διατηρεί off-site ΑΤΜ σε  57 
σημεία στις προαναφερθείσες περιοχές.
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Παρουσία της Τράπεζας σε αραιοκατοικημένες, οικονομικά ασθενέστερες και δυσπρόσιτες περιοχές 
(31.12.2019)*

 off-site ATMs Καταστήματα Γραφεία συναλλαγών

Αραιοκατοικημένες, οικονομικά 
ασθενέστερες και δυσπρόσιτες 
περιοχές

57 41 6

Σύνολο 791 389 26

Αναλογία % 7 11 23

*Κατά το 2019, υπήρξε θετική μεταβολή σε σχέση με το 2018 κατά 39,02 % του πλήθους των 
απομακρυσμένων ΑΤΜ, παρά την αύξηση του πλήθους των off-site ΑΤΜ κατά 10,78%.
Επιπλέον υπήρξε θετική μεταβολή της αναλογίας του συνολικού αριθμού των off-site ATMs της Τράπεζας σε 
αραιοκατοικημένες ή οικονομικά ασθενέστερες  περιοχές προς τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων της, 
σε σχέση με το 2018, κατά 5,74%.

*Η κατηγοριοποίηση έγινε με γεωγραφικά κριτήρια, ταυτιζόμενη με την κατανομή του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης («Καλλικράτης»), σε συνδυασμό με δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία 
οικονομικής δραστηριότητας.
Ως οικονομικά ασθενείς περιοχές χαρακτηρίζονται οι Νομοί εκείνοι των οποίων ο χρησιμοποιούμενος εκ 
μέρους της Τράπεζας Δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας βρίσκεται στο κατώτερο τεταρτημόριο της 
κατάταξης των Νομών της Χώρας. Ο ανά Νομό Δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας, καταρτίστηκε με βάση 
το επίπεδο ΑΕΠ.

Διαχείριση παραπόνων πελατείας της Τράπεζας
Με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση 
των παραπόνων πελατείας έχει θεσπιστεί 
Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων 
Πελατείας,  η οποία ρυθμίζει αναλυτικά 
τη διακυβέρνηση των παραπόνων 
πελατείας και τις βασικές αρχές που την 

καθορίζουν. Παράλληλα, ο ειδικός τομέας 
Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας είναι 
αρμόδιος για την άμεση ανταπόκριση στα 
παράπονα/καταγγελίες που υποβάλλονται 
είτε,  απευθείας από την πελατεία της 
Τράπεζας, είτε μέσω Φορέων.

5%

6%

1%

14%
2%

6%

4%

32%
8%

22%

Loans/Mortgages

Loans/Consumer

Loans/Business

Loans/Credit cards

Investment - Complex products

Deposits

Fund transfers - Payments

Customer service

Revenue collection firms

Alternative channels

Παράπονα πελατών ανά κατηγορία (2019)

Κατά το 2019, συνολικά υποβλήθηκαν 
και επεξεργάστηκαν 6.658 παράπονα. 
Μεταξύ αυτών υποβλήθηκαν συνολικά 
25 παράπονα σχετικά με παραβιάσεις 
του απορρήτου των πελατών, τα 
οποία στο σύνολό τους προέρχονται 
από διαμαρτυρίες πελατών. Οκτώ 
από τα παράπονα που υποβλήθηκαν 
εντός του 2019, θα μπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν «τεκμηριωμένα 
παράπονα σχετικά με παραβιάσεις του 
απορρήτου των πελατών», βάσει των 
αναφορών των εκάστοτε εμπλεκομένων 
ή/και των σχετικών πορισμάτων της 
Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, τα 
οποία διαβιβάζονται και στη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 

Εκατόν εβδομήντα δύο παράπονα (172) 
που σχετίζονται με τις επιδράσεις στην 
κοινότητα, κατατέθηκαν μέσω επίσημων 
μηχανισμών μέσα στο 2019, και επιλύθηκαν 
τα εκατόν εβδομήντα ένα (171). Το 
σύνολο αυτών αφορούν σε διακοπές/
μετατροπές λειτουργίας καταστημάτων/
γραφείων συναλλαγών του δικτύου της 
Τράπεζας. Από αυτά τα πενήντα ένα (51) 
έχουν υποβληθεί από εκπροσώπους της 
τοπικής κοινωνίας (Περιφέρειες, Δήμοι, 
Επιμελητήρια, Εμπορικοί – Επιχειρηματικοί  
Σύλλογοι, Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών 
κ.λπ.) και τα υπόλοιπα εκατόν είκοσι ένα 
(121) από ιδιώτες. Δεν εκκρεμεί επίλυση 
παραπόνων από περασμένα έτη για το 
2019. 

Χορηγήσεις / Στεγαστικά

Χορηγήσεις / Καταναλωτικά

Χορηγήσεις / Επιχειρηματικά

Χορηγήσεις / Πιστωτικές κάρτες

Επενδυτικά - Σύνθετα προϊόντα

Καταθέσεις

Κίνηση κεφαλαίων - Πληρωμές

Εξυπηρέτηση πελατείας

Εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών

Εναλλακτικά δίκτυα
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Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων 
Βελτίωσης Προϊόντων / Υπηρεσιών
Από την επεξεργασία των στατιστικών 
στοιχείων των παραπόνων, με τα οποία 
ενημερώνεται η Διοίκηση, καθώς και 
από τη μελέτη περιπτώσεων, ο Τομέας 
Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας 
υποβάλλει στις αρμόδιες Μονάδες της 
Τράπεζας προτάσεις βελτίωσης των 
προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται 
στην Πελατεία, με σκοπό την αποφυγή 
επανάληψης ανάλογων περιστατικών 
και την αναβάθμιση του επιπέδου της 
ποιότητας εξυπηρέτησης εν γένει. 

Έρευνες γνώμης και ικανοποίησης 
πελατών 

Στοιχεία έρευνας Πελατών για την ΕΚΕ
Στο πλαίσιο του ερευνητικού της 
προγράμματος, η Τράπεζα, κατά το 2019, 
διενήργησε ποσοτική έρευνα για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (περίοδος 
Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2019), σε δείγμα 
3.500 ανδρών & γυναικών (πελάτες 
τραπεζών) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, οι πιο σημαντικές δράσεις σε 
επίπεδο ΕΚΕ, που θα επιθυμούσαν οι 
ερωτώμενοι να δραστηριοποιηθούν οι 
Τράπεζες και αναφέρουν αυθόρμητα 
είναι: α) η βοήθεια στις ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες και τους άπορους 
(13%), β) η προσφορά χορηγιών στα 
Νοσοκομεία (13%) και γ) οι χορηγίες σε 
σχολεία και Πανεπιστήμια (10%).
Εξετάζοντας την «επιθυμητή 
δραστηριοποίηση τραπεζών σε 
θέματα ΕΚΕ» (κατόπιν προτροπής) 
οι σημαντικότεροι τομείς που 
αναδεικνύονται είναι, η κοινωνική 
προσφορά μέσω χορηγικής υποστήριξης 
πρωτοβουλιών κυρίως με επίκεντρο 
τον Άνθρωπο (78%) ενώ στην δεύτερη 
θέση ακολουθεί η Προστασία του 
Περιβάλλοντος (43%). Η προσφορά 
στην κοινωνία μέσω χορηγιών στον 
τομέα του Πολιτισμού σημειώνει 
χαμηλότερα ποσοστά στην προτίμηση των 
ερωτώμενων σε σχέση με τις επιθυμητές 
δράσεις ΕΚΕ των τραπεζών (29%).
Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η Εθνική 
Τράπεζα δραστηριοποιείται ενεργά 
στους τομείς: Κοινωνική προσφορά 
μέσω χορηγικής υποστήριξης - με 
επίκεντρο τον Άνθρωπο (44%), προσφορά 
στην Κοινωνία μέσω χορηγιών στον 
Πολιτισμό (31%) και στην Προστασία του 
Περιβάλλοντος (31%).
 Η πλέον γνωστή δράση της Εθνικής 
Τράπεζας σε σχέση με την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη είναι η «Όλοι μαζί 
για το Παιδί» (66%). Ακολουθεί σε 

απόσταση, η δημιουργία της νέας 
πτέρυγας χειρουργείων στο Νοσοκομείο 
Ευαγγελισμός (28%), ενώ το act4Greece 
(20%) συμπληρώνει την τριάδα με τις 
πιο γνωστές ενέργειες ΕΚΕ της Εθνικής 
Τράπεζας.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι σχεδόν το 50% 
των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται την 
Εθνική Τράπεζα ως έναν οργανισμό 
«Κοινωνικά Υπεύθυνο». 

Έρευνα Tracking σε Ιδιώτες
Η Εθνική Τράπεζα συνέχισε και κατά το 
2019, τη διενέργεια τακτικών ερευνών 
(διαχρονική παρακολούθηση της 
τραπεζικής αγοράς, περίοδος Ιανουαρίου 
- Δεκεμβρίου 2019, σε δείγμα 3.500 
ανδρών & γυναικών, πελάτες τραπεζών) 
ως προς την εικόνα της και το βαθμό 
ικανοποίησης της πελατείας της, με 
στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης 
εξυπηρέτησης και τη διατήρηση της 
εμπιστοσύνης των πελατών προς την 
Τράπεζα. 
Εστιάζοντας στην εικόνα τραπεζών, και 
σε επίπεδο αξιολόγησης - top2boxes 
(ισχύει απόλυτα/μάλλον ισχύει), η ΕΤΕ 
αξιολογείται ιδιαίτερα θετικά στα 
χαρακτηριστικά: «Είναι οικονομικά ισχυρή 
τράπεζα» (93%), «είναι μια τράπεζα 
για όλους» (95%) και «έχει ένα από τα 
μεγαλύτερα προγράμματα ΕΚΕ» (50%). Τα 
χαρακτηριστικά αυτά αξιολογήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του 3ου τετράμηνου 2019 
(Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2019).
Παράλληλα εξετάζοντας διαχρονικά 
την εικόνα της Εθνικής (2018-2019), η 
Τράπεζα βελτιώνεται σημαντικά σε σχέση 
με το 2018 στα χαρακτηριστικά: «καλή 
φήμη» (83%, 2018 έναντι 87%, 2019) και 
«αξιόπιστη-έμπιστη» (85%, 2018 έναντι 
88%, 2019). 
Σημαντική βελτίωση στους δείκτες 
εικόνας της σε σχέση με το 2018 
παρουσιάζεται και στα χαρακτηριστικά: 
«ευχάριστη επίσκεψη στο κατάστημα» 
(59%, 2018 έναντι 64%, 2019) και 
«προσφέρει εξελιγμένες ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες» (61%, 2018 έναντι 73%, 2019).
Κατά τη διάρκεια του τρίτου τετραμήνου 
του έτους (Σεπτέμβριος 2019), 
προστέθηκαν επιπλέον ερωτήσεις που 
αφορούν σημαντικούς δείκτες απόδοσης 
(KPIs) όπως είναι ο βαθμός εμπιστοσύνης 
(πόσο εμπιστεύονται την Εθνική 
Τράπεζα). Στο συγκεκριμένο δείκτη η 
Εθνική Τράπεζα απολαμβάνει ιδιαίτερα 
υψηλό ποσοστό (71%). Υψηλό ποσοστό 
(70%) απολαμβάνει και στον δείκτη 
συνολικής γνώμης (πόσο θετική ή όχι 
είναι η συνολική γνώμη για την Τράπεζα), 
ενώ 72% δήλωσαν ότι έχουν θετικά 
συναισθήματα για την Εθνική Τράπεζα.
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GRI 417-1

Το DNA της εταιρικής εικόνας της 
Εθνικής Τράπεζας, στηρίζεται στον άξονα 
της σιγουριάς και αξιοπιστίας που έχει 
εμπεδωθεί στο καταναλωτικό κοινό. Η 
Εθνική Τράπεζα κατέχει ιδιαίτερα υψηλό 
ποσοστό του τραπεζικού κοινού που 
δηλώνει ότι συνεργάζεται μαζί της (44%). 
Επιπλέον στον δείκτη Top of Mind («ποια 
είναι η πρώτη τράπεζα που σας έρχεται 
στο μυαλό;») η Τράπεζα αναφέρεται 
από 1 στους 3 ερωτώμενους (32%). Ο 
συγκεκριμένος δείκτης, αποτελεί ισχυρό 
μέτρο αναγνωρισιμότητας και αντιστοιχεί 
στις τράπεζες που είναι έντονα 

χαραγμένες στο μυαλό του κοινού.

Ικανοποίηση Πελατείας
Ως προς το Δείκτη Συνολικής Ικανοποίη-
σης πελατών, η Εθνική Τράπεζα κινείται 
σε υψηλά επίπεδα, μιας και ποσοστό 97% 
των κύριων πελατών της (των πελατών 
δηλαδή που θεωρούν την Εθνική Τρά-
πεζα ως κύρια τράπεζά τους) δηλώνουν 
ικανοποιημένοι (απόλυτα ικανοποιημένοι/
πολύ ικανοποιημένοι/ικανοποιημένοι) και 
μάλιστα παρουσιάζοντας βελτίωση σε 
σχέση με το 2018.

38,66%
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19,32%
17,24%
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Συνολική ικανοποίηση από την Εθνική Τράπεζα ως κύρια Τράπεζα

Επιπρόσθετα, στον τομέα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών web banking 
της Εθνικής Τράπεζας καταγράφεται 
υψηλός βαθμός ικανοποίησης 
(98% απόλυτα ικανοποιημένοι/πολύ 
ικανοποιημένοι/ικανοποιημένοι). Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η συνολική χρήση των 
υπηρεσιών web-banking και mobile 
banking έχει αυξηθεί σημαντικά σε 
σχέση με το 2018. Πιο συγκεκριμένα, η 
χρήση της υπηρεσίας web-banking από 
31% το 2018 αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 
ποσοστιαίες μονάδες το 2019 (41%), ενώ η 
χρήση της υπηρεσίας mobile banking από 
3,9% το 2018 ανέβηκε στο 9,9%.
Παράλληλα, κατά το 2019 παρατηρήθηκε 
– μέσω των συστημάτων μέτρησης 
ικανοποίησης που βρίσκονται στο Δίκτυο 
Καταστημάτων - αύξηση του ποσοστού 
της πελατείας που δηλώνει απόλυτα 
ικανοποιημένη (63%), έναντι του 62% που 
καταγράφηκε το 2018. 

Έρευνα Tracking στις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις
Η Επιχειρηματική Τραπεζική αποτελεί 
τομέα συνεχούς παρακολούθησης 
και διερεύνησης της Τράπεζας. Με 

στόχο τη στήριξη και την ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), 
η Εθνική Τράπεζα συνέχισε και κατά 
το έτος 2019, τη διενέργεια τακτικών 
ερευνών σε δύο κύματα, με Ν=1920 
συνολικό αντιπροσωπευτικό δείγμα των 
επιχειρήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και πέντε μεγάλα αστικά κέντρα. Στόχος 
ήταν η αποτύπωση του επιχειρηματικού 
κλίματος και των τάσεων στην αγορά των 
ΜμΕ, την αξιολόγηση της εικόνας της και 
τη σχέση των επιχειρηματιών πελατών με 
την Εθνική Τράπεζα και τον ανταγωνισμό. 
Η έρευνα περιλαμβάνει επιχειρήσεις με 
τζίρο έως 0,5 εκατ. ευρώ, επιχειρήσεις με 
τζίρο 0,5-2,5 εκατ. ευρώ και επιχειρήσεις 
με τζίρο 2,5-10 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
έρευνας, η Εθνική Τράπεζα έλαβε το 2019 
και από τα τρία κοινά των επιχειρήσεων 
υψηλή αξιολόγηση, παρουσιάζοντας 
αυξητική τάση σε σχέση με το 2018. 
Ειδικότερα, στις επιχειρήσεις με τζίρο 
έως  0,5 εκατ. ευρώ η θετική αξιολόγηση 
ανήλθε στο 47% κατά το 2019 από 41% 
το 2018. Στις επιχειρήσεις με τζίρο 0,5-
2,5 εκατ. ευρώ κυμάνθηκε σε παρόμοια 
επίπεδα με τη περσινή χρονιά (2018: 49%, 

GRI 417-2
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2019: 50%), ενώ στις επιχειρήσεις με τζίρο 
2,5-10 εκατ. ευρώ παρουσίασε αύξηση 
(2018: 50%, 2019: 56%).
Τα πιο δυνατά χαρακτηριστικά εικόνας 
της Εθνικής Τράπεζας σχετίζονται 
με την Φήμη και την αξιοπιστία («έχει 
καλή φήμη», «δημιουργεί αίσθημα 
εμπιστοσύνης σε αυτό που προτείνει»), 
με την προσβασιμότητα («έχει μεγάλο 
αριθμό καταστημάτων») και με την 
προθυμία («Πρόθυμο προσωπικό να 
εξυπηρετήσει και να αναζητήσει λύσεις»).
Τέλος, η Εθνική Τράπεζα διατηρεί την 
ισχυρή της θέση στα μερίδια συνολικής 
συνεργασίας. Κατά το 2019, στις 
επιχειρήσεις με τζίρο έως 0,5 εκατ. ευρώ 
κυμάνθηκε στο 50%, στις επιχειρήσεις με 
τζίρο 0,5-2,5 εκατ. ευρώ ανήλθε στο 54% 
και στις επιχειρήσεις με τζίρο  2,5-10 εκατ. 
ευρώ άγγιξε το 61%. 
Οι έρευνες αφορούν σε ιδιώτες πελάτες 
και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που 
κατέχουν διαφορετικά προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

Επικοινωνία και υπεύθυνη 
πληροφόρηση
Διαφάνεια στις Συμβάσεις και 
Τιμολογιακή Πολιτική
Η Εθνική Τράπεζα δίνει μεγάλη 
σημασία στη σωστή πληροφόρηση 
της πελατείας και φροντίζει, μέσω του 
προσωπικού και των διαδικασιών της, 
ώστε αυτή να παρέχεται με διαφάνεια και 
αντικειμενικότητα.

Επιτροπή Διαφήμισης
Με σκοπό τον συντονισμό των αναγκαίων 
ενεργειών για την προβολή της εταιρικής 
ταυτότητας της Τράπεζας, έχει συσταθεί 
Επιτροπή Διαφήμισης, μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων της οποίας περιλαμβάνεται 
η έγκριση των προγραμμάτων προβολής 
της εταιρικής εικόνας της Τράπεζας, 
των προϊόντων και των υπηρεσιών της, 
καθώς και η διερεύνηση προτάσεων για 
τη βέλτιστη αξιοποίηση του διαδικτυακού 
τόπου και των εναλλακτικών δικτύων 
της Τράπεζας ως μέσων προβολής των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Υπεύθυνη Πληροφόρηση του 
Συναλλακτικού Κοινού
Πολιτικές της Εθνικής Τράπεζας 
σύμφωνα με νέο κανονιστικό πλαίσιο 
MiFID ΙΙ και IDD
Με στόχο τη συμμόρφωσή της με 
τους κανόνες και τις αρχές που 
επιβάλλονται από το κανονιστικό 
πλαίσιο της Οδηγίας MiFID II για τις 
Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων 
και της Οδηγίας IDD για τη διανομή 
ασφαλιστικών προϊόντων,  οι οποίες 

ενσωματώθηκαν στην ελληνική 
νομοθεσία αντίστοιχα με τον Ν.4514/2018 
και τον Ν.4583/2018, η Εθνική Τράπεζα 
προχώρησε εντός του 2019 σε 
επικαιροποίηση επτά υφιστάμενων 
Πολιτικών της, καθώς και σε υιοθέτηση 
δύο νέων Πολιτικών με βάση τις νέες 
απαιτήσεις. 

Τοποθέτηση νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών και επικαιροποίηση 
υφιστάμενων
Η Τράπεζα, επιδιώκοντας τη διαρκή 
συμμόρφωσή της με τις νομικές 
και κανονιστικές υποχρεώσεις της, 
εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου και στις 
περιπτώσεις της τοποθέτησης νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Εισαγωγής, Τροποποίησης, 
Κατάργησης Προϊόντων και Υπηρεσιών 
της Τράπεζας.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αυτό, ο 
οποίος έχει τεθεί σε ισχύ στο πλαίσιο της 
εναρμόνισης της Τράπεζας με το ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 
και με στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση 
των πελατών της, με σκοπό τη θέσπιση 
και την υιοθέτηση βασικών αρχών που 
ακολουθεί η Τράπεζα κατά την εκτέλεση 
των εργασιών της, ακολουθείται 
ειδική διαδικασία για την εισαγωγή, 
την τροποποίηση και την κατάργηση 
προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας, 
στο πλαίσιο της οποίας οι Εισηγήτριες 
Μονάδες ζητούν εγγράφως τη συνδρομή 
των αρμοδίων εμπλεκόμενων Μονάδων, 
προκειμένου να διατυπωθούν οι απόψεις 
και προτάσεις αρμοδιότητάς τους.

Συμμόρφωση με νομοθεσία, 
κανονισμούς και εθελοντικούς 
κώδικες

Κατά το έτος 2019  δεν καταγράφτηκαν 
περιστατικά μη συμμόρφωσης με τους 
κανονισμούς ή/και εθελοντικούς κώδικες 
σχετικά με τις επιδράσεις των προϊόντων 
και υπηρεσιών στην υγεία και την 
ασφάλεια, τις επικοινωνίες μάρκετινγκ, 
τη διαφήμιση, την προώθηση και τις 
χορηγίες. 
Αναφορικά με τα πρόστιμα, κατά το έτος 
2019 επιβλήθηκαν 7 πρόστιμα συνολικού 
ποσού €105.000:
• Από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: 2 

πρόστιμα συνολικού ποσού €20.000 
για παράβαση διατάξεων κατά την 
παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε 
πελάτες της.

• Από το Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική 
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή: 
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 º 4 πρόστιμα συνολικού ποσού 
€73.000  για παράβαση των 
διατάξεων του Ν. 3869/2010 
«Ρύθμιση των οφειλών 
υπερχρεωμένων φυσικών 
προσώπων».  

 º 1 πρόστιμο ποσού €12.000 για 
κλήση πελάτη στο τηλέφωνο 
εργασίας του για την ενημέρωση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα
Με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση της 
Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του 
Ομίλου της με το ισχύον νομοθετικό 
και κανονιστικό πλαίσιο και τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές και κατευθυντήριες 
οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και 
σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, έχει 
τεθεί σε ισχύ η Πολιτική της Τράπεζας και 
του Ομίλου για τη Διαχείριση Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Μέσω της 
Πολιτικής αυτής ενισχύεται περαιτέρω 
το υφιστάμενο πλαίσιο κανόνων, το 
οποίο έχει υιοθετήσει η Τράπεζα για την 
ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
συλλέγει, και παράλληλα καθιερώνεται 
ενιαίο πλαίσιο αρχών και κανόνων 
σε επίπεδο Ομίλου, τηρουμένου του 
αντίστοιχου ισχύοντος εθνικού θεσμικού 
πλαισίου της χώρας, στην οποία κάθε 
εταιρεία του Ομίλου δραστηριοποιείται. 
Όλα τα Στελέχη και οι υπάλληλοι της 
Εθνικής Τράπεζας και των εταιρειών του 

Ομίλου της έχουν υποχρέωση πλήρους 
συμμόρφωσης με την ανωτέρω Πολιτική 
και με τους εσωτερικούς κανονισμούς 
και τις υπηρεσιακές εγκυκλίους, που 
αφορούν στην εφαρμογή της.

Ασφάλεια διενέργειας συναλλαγών 
στα εναλλακτικά δίκτυα της Εθνικής 
Τράπεζας

Η Τράπεζα αναγνωρίζει τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν στο πλαίσιο των 
συναλλαγών τις οποίες διενεργούν οι 
πελάτες της στα μηχανήματα αυτόματων 
συναλλαγών (ATMs) και λαμβάνει όλα 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Η Διεύθυνση 
που εποπτεύει τα ATMs διαθέτει ειδικό 
τμήμα πρόληψης και καταστολής της 
απάτης, συνδυάζοντας πληροφορίες 
από συναλλαγές και άλλα εναλλακτικά 
κανάλια, και βρίσκεται σε επαφή με τη 
Δίωξη του Οικονομικού Εγκλήματος 
για την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των περιστατικών απάτης.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2019:
• απετράπησαν παράνομες 

συναλλαγές ύψους €5.686.239
• δεσμεύτηκαν 287 κάρτες, εξαιτίας 

αμφισβήτησης του κατόχου 
(χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες)

• διενεργήθηκαν 10 καταθέσεις 
στοιχείων σε αστυνομικές/
ανακριτικές αρχές

• δεν έγιναν  συλλήψεις το 2019 
• πραγματοποιήθηκαν 10 παραστάσεις 

σε δικαστήρια για υποθέσεις 
παράνομων συναλλαγών. 

GRI 417-1
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Με ευθύνη για την ΑΓΟΡΑ2019

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της 
συνολικά υπεύθυνης λειτουργίας της, 
έχει υιοθετήσει πολιτικές, κανονισμούς 
και διαδικασίες, που περιγράφουν 
σχετικούς κώδικες ηθικής συμπεριφοράς 
και δεοντολογίας και διασφαλίζουν 
τη διαφάνεια και την αμεροληψία, 
καθώς και την αποφυγή περιπτώσεων 
σύγκρουσης συμφερόντων στον τομέα 
των προμηθειών και της υλοποίησης 
των τεχνικών έργων. Η Τράπεζα διαθέτει 
το πλέον σύγχρονο μηχανογραφικό 
σύστημα διαχείρισης προμηθειών 
στην Ελλάδα (SRM-SAP Suppliers 
Relationship Management), το οποίο 
διευκολύνει τη συνεργασία της με τους 
προμηθευτές της, που εκπροσωπούν  
τους περισσότερους επιχειρηματικούς 
κλάδους. 
33.442 προμηθευτές το 2019
32.549 ποσοστό  97% προμηθευτές 
εσωτερικού
798 διαγωνισμοί προμηθειών μέσω 
πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών 
το 2019
893 προμηθευτές εξωτερικού, ποσοστό 3%.

Πολιτική, Κανονισμός και πλαίσιο 
διαχείρισης προμηθειών και τεχνικών 
έργων
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όλοι 
οι εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες 

προμηθειών και τεχνικών έργων οφείλουν 
να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται 
με τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς 
και Δεοντολογίας της Τράπεζας και 
του Ομίλου της, το πεδίο εφαρμογής 
του οποίου διευρύνθηκε για θέματα 
προμηθειών και τεχνικών έργων.

Διαχείριση Σχέσεων με Προμηθευτές
Στο πλαίσιο της Κεντρικής Διαχείρισης 
παραπόνων, που έχει θεσπίσει η Εθνική 
Τράπεζα, υποβάλλονται και τυγχάνουν 
διαχείρισης, λόγω συνάφειας, τυχόν 
παράπονα από προμηθευτές, παράπονα 
για τη διαγωνιστική διαδικασία, 
εκκρεμότητες πληρωμής τιμολογίων κ.λπ.

Αξιολόγηση Προμηθευτών
Η Εθνική Τράπεζα,  σε τακτική  βάση, 
ελέγχει και αξιολογεί  τους προμηθευτές 
της (ποιότητα, πιστοποιήσεις, 
σεβασμός ανθρωπίνων/εργασιακών 
δικαιωμάτων). Στις περιπτώσεις όπου 
απαιτούνται έλεγχοι εγκαταστάσεων και 
ασφάλειας δεδομένων, η πιστοποίηση 
της καταλληλόλητάς τους γίνεται με 
επιτόπιους ελέγχους στους χώρους 
των προμηθευτών. Η Τράπεζα, επίσης, 
διενεργεί τακτικούς δειγματολογικούς 
(ποιοτικούς και ποσοτικούς) ελέγχους 
στις παραγγελίες και παραλαβές ειδών/
παγίων κ.λπ. 

ΣΤΟΧΟΙ 2020
• Ενίσχυση της χρηματοδότησης 

των ελληνικών νοικοκυριών μέσω 
προγραμμάτων στεγαστικών 
και καταναλωτικών δανείων 
αξιοποιώντας εναλλακτικά κανάλια 
διάθεσης, απλοποιώντας τη 
διαδικασία χορήγησής τους και 
βελτιώνοντας την εμπειρία του 
πελάτη.

• Προώθηση, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
προγραμμάτων χρηματοδότησης 
των ελληνικών Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων 
Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης που 
παρέχουν ιδιαίτερη έμφαση και 
α) υποστηρίζουν την ενίσχυση 
της απασχόλησης, με έμφαση 
στην απασχόληση των νέων 15 
έως 29 ετών, “NBG loan for Youth 
Employment” β) προάγουν τη 
γυναικεία επιχειρηματικότητα και 
την παρουσία γυναικών σε ηγετικές 
επιχειρηματικές θέσεις, μέσω του 
Προγράμματος “NBG Loan for Female 

Empowerment” και γ) ενισχύουν 
τις επιχειρήσεις του τομέα της 
γεωργίας και βιοοικονομίας, μέσω 
του Προγράμματος “NBG Loan 
for Agriculture and Bioeconomy”, 
παρέχοντας επιπρόσθετα 
κίνητρα σε όσες επιχειρήσεις 
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή 
τομέα ενώ ανήκουν και ελέγχονται 
από νέους έως 41 ετών. 

•  Ενίσχυση και διασφάλιση 
της πρόσβασης των ΜμΕ σε 
χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς 
όρους,  μέσω της αξιοποίησης 
των Μέσων Χρηματοοικονομικής 
Τεχνικής (ΜΧΤ) του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
και διερεύνηση των συνεργασιών 
της με Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς 
Αναπτυξιακούς Φορείς και 
Οργανισμούς στο πλαίσιο της 
σχεδίασης και ανάπτυξης καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

• Συνέχιση υποστήριξης της ανάπτυξης 
της ελληνικής επιχειρηματικότητας, 
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μέσω:
 º Ανάπτυξης  καινοτόμων  

προϊόντων  και υπηρεσιών
 º Παροχής ρευστότητας σε υγιείς 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 º Συμμετοχής σε δράσεις με 

στόχο τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των ΜμΕ σε 
χρηματοδοτήσεις με ευνοϊκούς 
όρους π.χ. COSME, EaSI, ΕΤΕπ., 
ή/και στα Προγράμματα του ΕΑΤ 
όπως ΤΕΠΙΧ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. 

 º Ένταξης των ψηφιακών 
τεχνολογιών  σε όλο τον κύκλο 
διαχείρισης της σχέσης με 
τους πελάτες, με στόχο τη 
βελτίωση της επικοινωνίας, την 
απλοποίηση των διαδικασιών και 
την επιτάχυνση των διαδικασιών 
υποβολής, αξιολόγησης 
και έγκρισης αιτημάτων 
χρηματοδότησης.

• Βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών
των προσφερόμενων προϊόντων
διευθέτησης ληξιπρόθεσμων
οφειλών Λιανικής Τραπεζικής  μέσω
επανατοποθέτησης και τροποποίησής
τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις
νέες οικονομικές συνθήκες και τις
ανάγκες των δανειοληπτών, όπως
έχουν  διαμορφωθεί και μετά  την
πανδημία Covid -19.

• Διατήρηση ρευστότητας και ενίσχυση
μεριδίου καταθέσεων όψεως και
μισθοδοσίας.

• Δημιουργία νέων προϊόντων που
θα προσφέρονται μέσω ψηφιακών
καναλιών.

• Αναβάθμιση των επενδυτικών
εργαλείων & επιλογών προς την
πελατεία.

• Αύξηση μεριδίου για
τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

• Συνέχιση των έργων αναβάθμισης
και ομογενοποίησης της εικόνας
των Μονάδων του δικτύου, μέσω
υλοποίησης έργων ανακαίνισης,
χωροταξικής αναδιάρθρωσης,
βελτίωσης προβολής, εικόνας και
λειτουργικότητας, ανάδειξης των
ψηφιακών καναλιών με στόχο την
αναβάθμιση  της παρεχόμενης
εξυπηρέτησης προς την πελατεία και
του εργασιακού περιβάλλοντος για το
προσωπικό.

• Επέκταση της εφαρμογής i-bank
pass plus - προγραμματισμού
επίσκεψης - ραντεβού πελάτη σε
κατάστημα, με συνολική λειτουργία
της σε ~70 καταστήματα εντός του
2020, με στόχο την αναβάθμιση
της παρεχόμενης εξυπηρέτησης
προς τη πελατεία και το βέλτιστο

προγραμματισμό των εργασιών του 
καταστήματος, στο σύνολο των  
καταστημάτων πανελλαδικά.

• Αύξηση του μεριδίου συναλλαγών σε 
ηλεκτρονικά δίκτυα σε  περισσότερο 
από 74%.

• Νέες υπηρεσίες μέσω internet 
banking  όπως παροχή ανοίγματος 
όψεως λογαριασμού και απόκτησης 
POS για φυσικά πρόσωπα, ανάρτηση 
επιβεβαιωτικών εγγράφων πελατών 
για επιβεβαίωση στοιχείων τους.

• Επέκταση του δικτύου εσωτερικών 
ΑΤΜ (lobby ATM) σε ~70 επιπλέον 
καταστήματα.

• Κάλυψη περιοχών συγχωνευόμενων 
καταστημάτων με off-site  ATMs,  στο 
πλαίσιο του έργου Αναδιάρθρωσης 
δικτύου καταστημάτων, με 
εγκατάσταση άλλων 70 ATMs
σε ισάριθμες περιοχές πρώην 
καταστημάτων έως 30.09.2020.

• Εγκατάσταση 20 επιπλέον ATMs έως 
το τέλος του 2020 σε νέες θέσεις, 
εταιρικούς πελάτες, μικρά νησιά και 
απομακρυσμένες περιοχές.

• Βελτιώσεις στο λειτουργικό των ATMs 
όπως απλοποίηση του
μενού συναλλαγών τους για 
διευκόλυνση της χρήσης τους από μη 
εξοικειωμένους πελάτες, υλοποίηση 
cardless και mobile συναλλαγών, 
επέκταση της δυνατότητας πληρωμών 
με ενιαίο κωδικό πληρωμής σε όλες 
τις διαθέσιμες πληρωμές μέσω ATMs.

• Επέκταση του δικτύου των APS σε 145 
επιπλέον Μονάδες πανελλαδικά και 
ένταξη νέων συναλλαγών πληρωμής 
στις διαθέσιμες συναλλαγές τους για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
πελατών (ενεργοποίηση δυνατότητας 
χρήσης κάρτας).

• Σχεδιασμός και διάθεση νέας 
Υπηρεσίας Συναλλαγών με 
εγκατάσταση ATMs ή/και APS on 
Demand σε χώρους εταιρικών 
πελατών, προς εξυπηρέτηση των 
συναλλακτικών αναγκών τους.

• Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων 
εκτυπωτών για την άμεση έκδοση 
χρεωστικών καρτών σε όλο το δίκτυο 
καταστημάτων.

• Επέκταση χρήσης της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής υπογραφής, στα 
καταστήματα του δικτύου, για τη 
δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής σε 
μη εγχρήματες συναλλαγές, με σκοπό 
την ηλεκτρονική αποθήκευσή τους με 
παράλληλη μείωση των εκτυπώσεων 
και του φυσικού αρχείου.

• Αύξηση της ικανοποίησης της 
πελατείας σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 63%. 

67



2019 Με ευθύνη για τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

68



69

8.324 
εργαζόμενοι 

200.259
ώρες 

εκπαίδευσης 

ώρες εκπαίδευσης 

ανά εργαζόμενο κατά μέσο όρο

            

51%   49%

   
των Διευθυντών 
καταστημάτων 
γυναίκες

Απασχόληση 

218 ΑμΕΑ

37%
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η προσέγγισή μας
Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί έναν 
από τους μεγαλύτερους εργοδότες 
στην Ελλάδα, καθώς απασχολεί 
περισσότερους από 8.000 εργαζόμενους. 
Αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία του 
ανθρώπινου δυναμικού της ως βασικό 
παράγοντα για την εξέλιξη και την 
επιχειρηματική της επιτυχία, και φροντίζει 
να παρέχει ένα ασφαλές και ελκυστικό 
εργασιακό περιβάλλον, προστατεύoντας 
τις εργασιακές σχέσεις μέσα σε ένα 
κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
εποικοδομητικής συνεργασίας. Η 
προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε 
εργαζομένου και η ίση μεταχείριση προς 
κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού 
της Τράπεζας αποτελούν  θεμελιώδεις 
αρχές της λειτουργίας της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η  Τράπεζα:
• Απορρίπτει κάθε μορφή κοινωνικού 

αποκλεισμού.
• Παρέχει ίσες ευκαιρίες για 

προαγωγές και επαγγελματική 
σταδιοδρομία ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, θρησκείας, εθνικότητας.

• Εφαρμόζει αξιοκρατικό σύστημα 
αξιολόγησης της απόδοσης, των 
προαγωγών και των αμοιβών 
προσωπικού.

• Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, 
συστήματα ανάπτυξης και κινήτρων 
με στόχο την προσέλκυση, επιλογή 
και περαιτέρω αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού.

• Επενδύει στην εκπαίδευση και στην 
ανάπτυξη του προσωπικού. 

• Αντιτίθεται και δεν χρησιμοποιεί 
καμία μορφή υποχρεωτικής, 
καταναγκαστικής ή παιδικής 
εργασίας.

• Δεν αποδέχεται οποιουδήποτε είδους 
προσβολής της προσωπικότητας (π.χ. 
ηθική, σεξουαλική ή άλλου είδους 
παρενόχληση, εκφοβισμό, διωγμό 
κ.λπ.) ή άνιση μεταχείριση λόγω 
εθνικότητας, φυλετικής προέλευσης, 
φύλου, οικογενειακής κατάστασης, 
θρησκευτικών ή πολιτικών 
πεποιθήσεων ή φυσικών αδυναμιών.

• Διασφαλίζει καλές και ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας. Η υγεία και η 
ασφάλεια στους χώρους εργασίας, 
αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα.

OI ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Το συνολικό προσωπικό που απασχόλησε 
πανελλαδικά η Τράπεζα κατά το 2019 
ανήλθε σε 8.324 εργαζομένους, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά περίπου 

6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
λόγω συνταξιοδότησης, προγράμματος 
εθελούσιας αποχώρησης, και 
τερματισμού συμβολαίων.

Γεωγραφική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας 

Αττική
67,6% Υπόλοιπο Ελλάδας

32,3%

Εξωτερικό (με 
απόσπαση)

0,1%

Γεωγραφική Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας 

Εθνική Τράπεζα
8.324
68%

Θυγατρικές 
εξωτερικού
2.901
24%

Θυγατρικές 
εσωτερικού
931
8%

Σύνολο
12.156

GRI 102-8
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Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας

Αττική
67,6% Υπόλοιπο Ελλάδας

32,3%

Εξωτερικό (με 
απόσπαση)

0,1%

Γεωγραφική Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας 

Εθνική Τράπεζα
8.324
68%

Θυγατρικές 
εξωτερικού
2.901
24%

Θυγατρικές 
εσωτερικού
931
8%

Σύνολο
12.156

Ανθρώπινο δυναμικό ανά τύπο σύμβασης εργασίας (2019)

Συνολική σύμβαση
εργασίας 91%  

Σύμβαση
εργασίας αορίστου

χρόνου 8% 

Σύμβαση
εργασίας ορισμένου

χρόνου 1%  

Ίσες ευκαιρίες και διαφορετικότητα
Η Τράπεζα δίνει πολύ μεγάλη σημασία 
στις ιδέες και τις προοπτικές των 
εργαζομένων με διαφορετικό υπόβαθρο 
που διαθέτουν διαφορετικά ταλέντα και 
χαρακτηριστικά, τα οποία συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη της επιχείρησης και 
διασφαλίζει ότι παρέχονται ίσες ευκαιρίες 
σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου και άλλων 
χαρακτηριστικών διαφορετικότητας. 
Με σκοπό την διασφάλιση ίσων 
ευκαιριών και για τα δύο φύλα και της 
ίσης μεταχείρισης όλου του προσωπικού, 
η Τράπεζα αναπτύσσει αξιοκρατικό 
σύστημα αξιολόγησης απόδοσης, 

προαγωγών και αμοιβών του προσωπικού 
της και υποστηρίζει τη διαρκή βελτίωση 
των δεξιοτήτων του προσωπικού της 
οργανώνοντας σημαντικά προγράμματα 
επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και 
ανάπτυξής του.

Φύλο και ισότητα 
Για το 2019 το 50,7% του συνολικού 
προσωπικού αποτελούνταν από γυναίκες 
και το 49,3% από άνδρες. Η Εθνική 
Τράπεζα αντιτίθεται σε κάθε μορφή 
διάκρισης και φροντίζει, ώστε να μην 
υφίσταται καμία μισθολογική ή άλλη 
διάκριση με βάση το φύλο.

GRI 405-1

GRI 405-2
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Εξέλιξη της δύναμης και της σύνθεσης κατά φύλο του 
ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας στην Ελλάδα

51% 50% 49%

49% 50% 51%
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52%

Μέλη Δ.Σ. Γενικοί
Διευθυντές

Βοηθοί Γενικοί 
Διευθυντές

Διευθυντές 
Διοίκησης

Διευθυντές 
Καταστημάτων

Άλλες Διοικητικές 
Βαθμίδες 

Άνδρες Γυναίκες

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας ανά βαθμίδα διοικητικής 
ιεραρχίας και φύλο 
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Βοηθοί Γενικοί 
Διευθυντές

Διευθυντές 
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Διευθυντές 
Καταστημάτων

Άλλες Διοικητικές 
Βαθμίδες 

Άνδρες Γυναίκες

 
Στήριξη ειδικών πληθυσμιακών 
ομάδων 
Για τη στήριξη ειδικών πληθυσμιακών 
0μάδων σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς, η Τράπεζα απασχολεί 218 άτομα 
με ειδικές ανάγκες, ποσοστό 2,6% επί του 
συνόλου του προσωπικού. Σε ό,τι αφορά 
στην πρόσβαση στους χώρους της, η 
Τράπεζα έχει μεριμνήσει για τα παρακάτω:
• Τοποθέτηση ειδικού αναβατορίου στο 

κεντρικό κτήριο της Διοίκησης (Αιόλου 
86), ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
να έχουν πρόσβαση σε αυτό.

• Τοποθέτηση ειδικής ράμπας στις 
Μονάδες για εύκολη πρόσβαση των 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

• Τοποθέτηση χειρολισθήρων 
στις Μονάδες της Τράπεζας για 
ευκολότερη πρόσβαση.

• Τοποθέτηση αντιολισθητικών  
ταινιών στις Μονάδες, προς αποφυγή 
πτώσης.

Κατά το 2019, αναφορικά με τα 
παράπονα που σχετίζονται με ανθρώπινα 
δικαιώματα, υποβλήθηκαν επτά (7) 
παράπονα μέσω επίσημων μηχανισμών 
παραπόνων που αφορούσαν σε δυσκολία 
πρόσβασης σε καταστήματα του 
δικτύου της Τράπεζας από άτομα με 
ειδικές ανάγκες, το  σύνολο των οποίων 
επιλύθηκε εντός του έτους.
Δεν έχει εντοπιστεί ή αναφερθεί κάποιο 
περιστατικό διάκρισης στο σύνολο του 
προσωπικού της Τράπεζας, ούτε  έχουν 
καταγραφεί παράπονα ή καταγγελίες 
από εργαζόμενους ή και τρίτους για  
περιστατικά διάκρισης.

Προσλήψεις προσωπικού  
στην Εθνική Τράπεζα
Στη διάρκεια του 2019 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 184 
προσλήψεις προσωπικού.

GRI 406-1

GRI 401-1
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Ευκαιρίες απασχόλησης και 
πρακτικής άσκησης
Η Τράπεζα υποδέχεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους τελειόφοιτους 
ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ για να 
πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση 
(980 άτομα εντός του έτους, 396 από 
ΑΕΙ και 584 από ΤΕΙ), σε συνεργασία 
με 16 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και 
58 διαφορετικά Τμήματα σπουδών, 
ενώ παράλληλα συνεχίστηκε και το 
2019 η υλοποίηση του τετραετούς 
Προγράμματος Υποτροφιών ΙΚΥ-
Εθνική Τράπεζα. Συνολικά από τουs 100 
υποτρόφους του ΙΚΥ, οι 76 συνεχίζουν να 
απασχολούνται στην Τράπεζα και μετά 
την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 
Επιπλέον, το 2019, 93 υπότροφοι 
πραγματοποίησαν πρακτική άσκηση 
τόσο στο δίκτυο καταστημάτων όσο και 
σε Μονάδες Διοίκησης της Τράπεζας, 
ενώ μετά την ολοκλήρωση των σπουδών 
τους, οι υπότροφοι θα προσληφθούν 
με σύμβαση πλήρους απασχόλησης 
διάρκειας 2 ετών.  
Επιπλέον, η Τράπεζα υλοποιεί και 
προγράμματα Internship «i-work@

nbg». Εντός του 2019 ανακοινώθηκε 
το νέο πρόγραμμα για τον τομέα της 
Πληροφορικής, το οποίο θα ξεκινήσει 
το 2020 με είκοσι συμμετέχοντες. 
Παράλληλα, στελέχη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού της Τράπεζας συμμετείχαν 
σε ημέρες σταδιοδρομίας, που 
διοργάνωσαν εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, ALBA) διενεργώντας 
συνεντεύξεις και παρουσιάζοντας τα 
προγράμματα απασχόλησης νέων τα 
οποία υλοποιεί η Τράπεζα.

Αξιολόγηση εργαζομένων
Η Τράπεζα, αποσκοπώντας στην εξέλιξη 
των εργαζομένων της, στη μέγιστη 
δυνατή αξιοποίηση των ικανοτήτων τους 
και στον εντοπισμό σημείων βελτίωσης, 
έχει από ετών αναπτύξει Εσωτερικό 
Σύστημα Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Σύστημα 
εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, ενώ έχει 
επεκταθεί και σε θυγατρικές εταιρείες 
του Ομίλου, όπου αυτό κρίθηκε αναγκαίο.

Αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο (2019)
(αφορά αξιολόγηση εργαζομένων που απασχολούνταν στην Τράπεζα στις 31.12.2018)

1.954
22%

3.435
50%

3.464
50%

6.899
78%

Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού κατά φύλο (2019)
(αφορά αξιολόγηση εργαζομένων που απασχολούνταν στην Τράπεζα στις 31.12.2018)

* Χωρίς Αξιολόγηση Άνδρες με αξιολόγηση Γυναίκες με αξιολόγηση

*Νεοπροσληφθέντες μετά την 1/7/2018, αποχωρήσαντες πριν την 1/7/2018 ή συμμετέχοντες στο πρόγραμμα 
εθελουσίας εξόδου, Σύμβουλοι Διοίκησης, Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη της Τράπεζας, Ειδικοί Συνεργάτες, 
Δικηγόροι, Προσωπικό Καθαριότητας κ.ά.

Performance  
Management System 
Εντός του 2019 αναπτύχθηκε και νέο 
Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης 
(Performance Management System-PMS) 
για τα Ανώτατα & Ανώτερα Στελέχη της 
Τράπεζας, καθώς και άλλα μέλη του 
προσωπικού που δεν αξιολογούνταν 
με το προηγούμενο σύστημα. Συνολικά 
αξιολογήθηκαν επιπλέον 299 στελέχη.

 

Επιλογή προσωπικού
H Τράπεζα συνέχισε και κατά το 2019 τη 
συστηματική διερεύνηση των προσόντων, 
των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών 
ιδιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 
και εξέλιξή του, τον εντοπισμό 
εργαζομένων υψηλού δυναμικού, καθώς 
και για την κάλυψη των αναγκών της για 
συγκεκριμένες θέσεις. 
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν 53 
Προγράμματα Επιλογής με διενέργεια 

7373



Με ευθύνη για τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ2019

GRI 401-2

1.340 δομημένων συνεντεύξεων και 
1.260 τεστ πνευματικών δεξιοτήτων, 
καθώς και γραπτών δοκιμασιών. 
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν  
58 εξατομικευμένες επαφές 
ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής/
coaching με εργαζομένους και στελέχη 
και ενδυναμώθηκε η συστηματική 
αξιολόγηση και δημιουργία δεξαμενής 
εργαζομένων που διαθέτουν υψηλό 
δυναμικό ή/και καταλληλόλητα για καίριες 
θέσεις του Οργανισμού μέσω Κέντρων 
Αξιολόγησης και Ανάπτυξης.

Εσωτερικός έλεγχος και λήψη 
μέτρων κατά της διαφθοράς
Στο  πλαίσιο της υποχρέωσης της 
Τράπεζας για την προστασία των 
συμφερόντων των πελατών της και κατ’ 
επέκταση  και της ίδιας, επιβάλλει τα 
αναγκαία μέτρα για τους υπαλλήλους 

της που, αποσκοπώντας σε ίδιον όφελος, 
εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς. 
Κατά το 2019 ο Εσωτερικός Έλεγχος 
της Τράπεζας εντόπισε περιπτώσεις 
διαφθοράς 12 υπαλλήλων και  
έλαβε άμεσα τα αναγκαία  μέτρα.  
Αναλυτικότερα:
• Πέντε εργαζόμενοι απολύθηκαν από 

την Τράπεζα.
• Δύο εργαζόμενοι απολύθηκαν 

από την Τράπεζα και ταυτόχρονα 
υπεβλήθη μήνυση σε βάρος τους. 

• Πέντε ακόμα  εργαζόμενοι είναι 
υπόλογοι  για αντικανονικές ενέργειες 
και μη αποδεκτή  υπηρεσιακή 
συμπεριφορά  και  αναμένεται η 
απόφαση της Τράπεζας για την 
καταγγελία της σύμβασής τους ή 
τυχόν άλλα μέτρα που θα ληφθούν σε 
βάρος τους όταν ολοκληρωθούν οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες.  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η Τράπεζα, επικεντρώνεται στην 
εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
του προσωπικού της για τη δημιουργία 
στελεχών που έχουν τη δυνατότητα να 
ενστερνίζονται και ανταποκρίνονται 
στα νέα δεδομένα του τραπεζικού 
περιβάλλοντος, όπως επίσης και να 
βελτιώνουν την επαγγελματική τους 
παρουσία. 
Το εκπαιδευτικό της πλάνο περιλαμβάνει 
ενδο-επιχειρησιακές και εξω-
επιχειρησιακές εκπαιδεύσεις (αίθουσας 
και e-learning) στοχεύοντας στην 
καλύτερη δυνατή κάλυψη όλων των 
εκπαιδευτικών αναγκών των Μονάδων 
της Τράπεζας.  Οι ανάγκες αυτές 

συλλέγονται ετησίως, αξιολογούνται 
και ικανοποιούνται με βάση την 
προτεραιότητά τους. 
Επιπρόσθετα, για να ελεγχθεί η 
αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης, γίνεται αξιολόγηση 
-κυρίως σε βασικά σεμινάρια τραπεζικών 
εργασιών- στην αρχή και στο τέλος 
του σεμιναρίου, αλλά και μέσω tests, 
ώστε να διαπιστωθεί το ποσοστό 
της βελτίωσης σε γνωστικό επίπεδο. 
Σε ορισμένα προγράμματα εκτός 
Τράπεζας, προβλέπονται εξετάσεις για 
την απόκτηση σχετικής πιστοποίησης 
ή εκπόνηση εργασίας για την επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος.

Δείκτες εκπαίδευσης

Έτος 2019 2018 2017

Αριθμός διοργανώσεων που πραγματοποιήθηκαν 686 (6) 636 (6) 1.186

Συμμετοχές σε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις 5.765 4.965 6.889

Συμμετοχές σε σεμινάρια εκτός Τράπεζας 1.060 1.188 913

Συμμετοχές σε σεμινάρια e-learning 22.217 21.094 14.963

Συμμετοχές σε σεμινάρια distance learning εκτός 
Τράπεζας

199 173 267

Σύνολο συμμετοχών σε εκπαιδεύσεις 29.241 27.420 23.032

Αριθμός ανθρωποωρών εκπαίδευσης 
(συμμετοχές επί ώρες) 

200.259 202.856 211.566

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο (1) 24 (4) 23 (3) 22 (2)

Ποσό που δαπανήθηκε για εκπαίδευση (σε € εκατ.) 3,46 (5) 3,98 (5) 3,85 (5)

(1)Επεξήγηση υπολογισμού: Συνολικές ώρες εκπαίδευσης (ανθρωποώρες) εργαζομένων στην  Ελλάδα / συνολικό αριθμό 
εργαζομένων στην Ελλάδα
(2)Για τον υπολογισμό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 8.627 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (1.034 
συμμετοχές)
(3)Για τον υπολογισμό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 11.030 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (2.503 
συμμετοχές)
(4)Για τον υπολογισμό του δείκτη δεν ελήφθησαν υπόψη 11.829 ανθρωποώρες εκπαίδευσης που αφορούν λοιπούς συνεργάτες (2.220 
συμμετοχές)
(5)Το ποσό αφορά, δαπάνες για την επιμόρφωση του προσωπικού, διοικητικά έξοδα της Μονάδας, έξοδα ταξιδιών, συνεδρίων, κ.λπ. 
(6)Από το 2018, το στοιχείο αυτό δεν διατίθεται για τα σεμινάρια e-learning.

GRI 205-3
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Ποσοστό συμμετοχών εργαζομένων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ανά 
φύλο και βαθμίδα ευθύνης (2019)*
Κατηγορία εργαζομένων Άνδρες (%) Γυναίκες (%)

Υπάλληλοι χωρίς κλιμάκιο ευθύνης 17,55 20,66

Υπάλληλοι με κλιμάκιο ευθύνης 28,32 33,35

Γενικοί και Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές 0,08 0,05

*Υπολογισμός ποσοστού: Συμμετοχές ανά κατηγορία / Σύνολο Συμμετοχών σε εκπαιδεύσεις.

Ποσοστό % εκπαίδευσης φυσικών προσώπων ανά φύλο και βαθμίδα 
ευθύνης (2019)

 
 

84% 95%
71 %

84%
95%

63%

Υπάλληλοι χωρίς κλιμάκιο 
ευθύνης

Υπάλληλοι
με κλιμάκιο ευθύνης

Γενικοί και Βοηθοί Γενικοί 
Διευθυντές

Ποσοστο % εκπαίδευσης φυσικών προσώπων ανά φύλο 
και βαθμίδα ευθύνης (2019)

Άνδρες Γυναίκες

Ετήσιος μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά κατηγορία εργαζομένων και 
φύλο (2019)*
Κατηγορία εργαζομένων Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Υπάλληλοι χωρίς κλιμάκιο ευθύνης 20 24 22

Υπάλληλοι με κλιμάκιο ευθύνης 24 27 26

Γενικοί και Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές 5 14 8

Συνολικός μέσος όρος 22 26 24

*Επεξήγηση υπολογισμού: Συνολικές ώρες εκπαίδευσης (ανθρωποώρες) ανά κατηγορία εργαζομένων / 
Συνολικό αριθμό εργαζομένων, ανά αντίστοιχη κατηγορία.

GRI 404-1

Δείκτες εκπαίδευσης προσωπικού ανά κατηγορία εργαζομένων και φύλο (2019)

Εκπαίδευση ανά  
κατηγορία  
εργαζομένων

Αριθμός συμμετοχών Αριθμός φυσικών προσώπων Ανθρωποώρες

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

Υπάλληλοι χωρίς 
κλιμάκιο ευθύνης 11.171 5.131 6.040 2.910 1.434 1.476 75.381 33.838 41.543

Υπάλληλοι με 
κλιμάκιο ευθύνης 18.031 8.280 9.751 4.577 2.240 2.337 124.658 56.837 67.821

Γενικοί και Βοηθοί 
Γενικοί Διευθυντές 39 23 16 20 15 5 220 109 111

Λοιποί 
εκπαιδευόμενοι 
συνεργάτες

2.220  -  - 1.562  -  - 11.829  -  -

Σύνολο 31.461 13.434 15.807 9.069 3.689 3.818 212.088 90.784 109.475
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Κατανομή συμμετοχών και ωρών εκπαίδευσης ανά κατηγορία αντικειμένου 
και φύλο (2019)*
Κατηγορίες  
εκπαίδευσης

Σύνολο συμμετοχών 
εργαζομένων της Τράπεζας

Σύνολο ωρών 
εκπαίδευσης

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Βασική εκπαίδευση 67 119 186 1.407 2.633 4.040

Τραπεζικές εργασίες 6.595 8.658 15.253 63.401 80.526 143.927

Ανάπτυξη προσωπικών 
δεξιοτήτων

466 580 1.046 4.513 4.905 9.418

Διοικητική επιμόρφωση 309 361 670 5.420 5.816 11.236

Οικονομική 
επιμόρφωση

171 193 364 2.232 2.471 4.703

Γενική επιμόρφωση 5.826 5.896 11.722 13.811 13.124 26.935

Σύνολο 13.434 15.807 29.241 90.784 109.475 200.259

*Δεν απεικονίζονται 11.829 ανθρωποώρες οι οποίες αφορούν σε λοιπούς συνεργάτες (2.220 συμμετοχές)

Κατανομή ανθρωποωρών εκπαίδευσης 2019 ανά θεματική

Βασική
2%

Τραπεζική 72%

Ανάπτυξη 
προσωπικών  
δεξιοτήτων

5%
Διοικητική

6%Οικονομική
2%

Γενική
13%

   
   

  

Ακαδημία Πίστης
Συνεχίστηκε και το 2019 το μακροχρόνιο 
πρόγραμμα «Ακαδημία Πίστης» 
(248 ώρες σε διάστημα 8 μηνών), 
με στόχο τη δημιουργία ισχυρής 
δεξαμενής στελεχών, οι οποίοι 
θα στηρίξουν αποτελεσματικά τις 
πιστοδοτικές λειτουργίες της Τράπεζας.  
Ολοκληρώθηκαν 4 διοργανώσεις με 
60 συμμετέχοντες, οι οποίες είχαν 
ξεκινήσει το Σεπτέμβριο του 2018. 
Ακολούθησαν 4 νέοι κύκλοι σπουδών, 
τους οποίους παρακολουθούν 72 
στελέχη και πρόκειται να ολοκληρωθούν 
τον Ιούνιο του 2020. 

Προγράμματα ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναμικού για 
επαγγελματικές πιστοποιήσεις
Με έμφαση στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού η Τράπεζα 
υποστηρίζει οικονομικά το προσωπικό 
της για  τη συμμετοχή σε προγράμματα 
σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση 
διεθνούς επαγγελματικής πιστοποίησης, 
η/και μεταπτυχιακού τίτλου σε 
συνδυασμό με διεθνή επαγγελματική 
πιστοποίηση.
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Συμμετοχές σε προγράμματα 
σπουδών που οδηγούν σε απόκτηση 
επαγγελματικής πιστοποίησης 
(ενδοεπιχειρησιακά)   

2019 2018 2017

14 (3) 8 (2) 9 (1)

(1) CFA, ACCA, CITF, FRM, CRB
(2) CFA, ACCA, PRM, FRM, CPA
(3) CFA, ACCA, CIM, FRM, PRM, CDCS, CFE, SHRM

Ξένες γλώσσες
H Τράπεζα επιδοτεί την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών για τα Αγγλικά, Γαλλικά και 
Γερμανικά, στοχεύοντας με αυτό τον 
τρόπο στη βελτίωση της εξωστρέφειας 
και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των 
εργαζομένων, στις τρεις περισσότερο 
ομιλούμενες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Η σημαντική προσπάθεια και 
η πρόοδος των εκπαιδευομένων το 
προηγούμενο έτος, αντικατοπτρίζεται στο 
γεγονός ότι 78 άτομα απέκτησαν πτυχία 
επιπέδων Β1-Γ2 («πολύ καλή-άριστη 
γνώση»).

Συμμετοχές προγράμματα ξένων γλωσσών  

2019 2018 2017

139 161 128

GRI 205-2

Θυγατρικές Ομίλου
Σημειώθηκαν συνολικά 897 συμμετοχές 
(83 σε προγράμματα αίθουσας, 447 
σε ηλεκτρονικά προγράμματα και 
367 σε εξω-επιχειρησιακά σεμινάρια) 
από τις θυγατρικές εταιρείες του 
Ομίλου, εσωτερικού και εξωτερικού. 
Με γνώμονα τη μετάδοση γνώσεων 
και την προώθηση της εφαρμογής 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων εσωτερικά, 
πραγματοποιήθηκαν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα της Τράπεζας «Τεχνικές 
Πωλήσεων», «Τεχνικές Προφορικών 
Παρουσιάσεων», «Δουλεύοντας Ομαδικά» 
και «Διαχείριση Χρόνου» για συνολικά 86 
στελέχη και υπαλλήλους της θυγατρικής 
ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ».

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις 
επιβεβλημένες από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία 
του πιστωτικού συστήματος και του 
χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας 
προβλέπονται από τους αρμόδιους 
Φορείς διαδικασίες για την πιστοποίηση 
της καταλληλότητας καθώς και την 
επικαιροποίηση των γνώσεων των 
προσώπων που απασχολούνται σε 
θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης 
και παροχής επενδυτικών προϊόντων και 

υπηρεσιών.
Οι συμμετοχές της Τράπεζας στις 
εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων (αντ)
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ήταν 472, 
με το ποσοστό επιτυχίας να ανέρχεται 
στο 65%. Περαιτέρω  με σκοπό την 
επαναπιστοποίηση στην Ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση και ουσιαστικά την 
επικαιροποίηση της επαγγελματικής 
τους επάρκειας, διατέθηκαν στους 
ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 2 νέα 
ηλεκτρονικά σεμινάρια, στα θέματα 
«Προγράμματα Αποταμίευσης, Υγείας και 
Προστασίας Πληρωμών» και «Θεσμικά 
Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς». 
Με την επιτυχή παρακολούθηση του 
συνόλου των 75 ωρών, 2.469 εργαζόμενοι 
ανανέωσαν την επάρκεια της 
Πιστοποίησής τους.
 
Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
Αναφορικά με την πιστοποίηση 
καταλληλότητας στην παροχή 
επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την 
κοινοτική οδηγία MiFID, διενεργήθηκαν 
από τους αρμόδιους φορείς 5 σειρές 
εξετάσεων. Οι συμμετοχές της Τράπεζας 
στις εξετάσεις πιστοποίησης ήταν 721 
και τα αποτελέσματα ανά εξεταζόμενη 
ενότητα ήταν τα παρακάτω: 

Συμμετοχές προγράμματα που 
οδηγούν σε απόκτηση διεθνούς 
επαγγελματικής πιστοποίησης (με 
αυτοεκπαίδευση)

2019 2018 2017

3 (3) 6 (2) 7 (1)

(1) CIA, CFE, CFSA
(2) CIA, CISA, COSO
(3) CIA
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Ενότητα Ποσοστό επιτυχίας υποψηφίων της Τράπεζας (%)

Νομοθετικό πλαίσιο (Α1-Δ) 60

Α1 58

Α2 74

Β1 73

Β 47

Νομοθετικό πλαίσιο (ΣΤ1) 75

ΣΤ1 85

Νομοθετικό πλαίσιο (ΣΤ2) 100

ΣΤ2 50

Στο πλαίσιο της επικαιροποίησης των 
γνώσεων των πιστοποιημένων προσώπων, 
κατά τα οριζόμενα στο θεσμικό 
πλαίσιο, μέσω επιτυχούς συμμετοχής σε 
διαδικτυακό σεμινάριο επιμόρφωσης 
που διοργανώνεται από το Ελληνικό 
Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής 

Ένωσης Τραπεζών (Πιστοποιητικά Α1-
Δ) και σε σεμινάριο επιμόρφωσης του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών (Πιστοποιητικό 
ΣΤ2) κατά το έτος 2019 ανανεώθηκαν 
συνολικά 136 πιστοποιητικά εργαζομένων 
της Εθνικής Τράπεζας.

Πιστοποίηση στην 
παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών

Πιστοποίηση γνώσεων 
στην ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση

Πιστοποιητικά 611 309

Το 2019, για το σκοπό της πιστοποίησης 
των γνώσεων και επάρκειας του 
προσωπικού της Τράπεζας στα θέματα 
στεγαστικής πίστης, διατέθηκε ειδικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελούμενο 
από τέσσερα ηλεκτρονικά σεμινάρια 

τα οποία απευθύνθηκαν στο σύνολο 
των εργαζομένων που εμπλέκεται με 
οποιοδήποτε τρόπο στη χορήγηση 
στεγαστικών δανείων. Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν συνολικά 1.904 άτομα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ 
Εκπαίδευση στην αποτροπή κρουσμάτων απάτης (Anti-fraud), καταπολέμησης ξεπλύματος 
χρήματος και πρόληψης της διαφθοράς 

Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς ανά κατηγορία εργαζομένων (2019)

Κατηγορία 
Εργαζομένων

Αριθμός 
συμμετοχών

Ποσοστό 
συμμετοχών % 
του συνόλου 
ανά κατηγορία 
εργαζομένων

Ποσοστό 
εκπαίδευσης % 
ανά κατηγορία 
εργαζομένων

Ανθρωποώρες

Ποσοστό  
ανθρωποωρών 
% του συνόλου  
ανά κατηγορία 
εργαζομένων

Υπάλληλοι χωρίς 
κλιμάκιο ευθύνης

510 40,73 14,74 3.255 39,46

Υπάλληλοι με 
κλιμάκιο ευθύνης

655 52,32 13,55 4.403 53,38

Γενικοί και Βοηθοί 
Γενικοί Διευθυντές

4 0,32 13,79 53 0,64

Λοιποί 
εκπαιδευόμενοι 
συνεργάτες

83 6,63 - 538 6,52

Σύνολο 1.252 100 - 8.249 100
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Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς κατά κατηγορία 
εργαζομένων (2019)
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Καταπολέμηση της απάτης Κανονιστική συμμόρφωση Ξέπλυμα χρήματος

Υπάλληλοι χωρίς κλιμάκιο ευθύνης Υπάλληλοι με κλιμάκιο ευθύνης

Γενικοί και Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές Λοιποί εκπαιδευόμενοι συνεργάτες

Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς ανά θεματολογία 
(2019)

Σεμινάριο Αριθμός 
συμμετοχών Ανθρωποώρες

Θέματα αντιμετώπισης απάτης (anti-fraud) 
(Σεμινάριο σε αίθουσα)

241 1.615

Κανονιστική συμμόρφωση και ξέπλυμα χρήματος 
(Σεμινάρια σε αίθουσα)

810 3.458

Πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και θέματα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Εκπαίδευση μέσω 
e-learning)

65 975

Πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και θέματα 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Εκπαίδευση μέσω 
distance learning)

136 2.201

Σύνολο 1.252 8.249

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε 
θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης
Εκπαίδευση σε θέματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης λαμβάνουν τα 
στελέχη που παρακολουθούν το 
εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών 
“Ακαδημία Πίστης”, νεοπροσληφθέντες, 

οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 
Υποτροφιών ΙΚΥ-Εθνική Τράπεζα και 
λοιπά στελέχη σε διοργανώσεις εκτός 
Τράπεζας , ενώ έξι  στελέχη συμμετείχαν 
σε εξω-επιχειρησιακά  προγράμματα, η 
μία συμμετοχή εκ των οποίων αφορούσε 
και σε απόκτηση πιστοποίησης. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
(2019)
Σεμινάριο Άτομα Ανθρωποώρες

Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - Κύκλος 
Σπουδών «Ακαδημία Πίστης»

60* 480

Θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης - 
Εξωεπιχειρησιακά

6 50

 *Τα θέματα ΕΚΕ τα παρακολούθησαν μέσα στο 2019 οι συμμετέχοντες των τμημάτων 2018-2019 της Ακαδημίας Πίστης.
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Με ευθύνη για τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ2019

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης 
των εργαζομένων για το ζήτημα 
των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, 
στα  εκπαιδευτικά προγράμματα 
που υλοποιήθηκαν  για  θέματα 
Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης  έγινε  αναφορά 
και στην προστασία ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Σε συνεργασία με φορείς 
εκτός Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν 15 
συμμετοχές σε συναφή προγράμματα 
με 108 ανθρωποώρες εκπαίδευσης, 
στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των 
εργαζομένων και για το ζήτημα των 
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.
Εντός του 2019, συνεχίστηκε η διάθεση 
του ηλεκτρονικού σεμιναρίου με τίτλο 
«ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ», 
για υποχρεωτική παρακολούθηση από 
όλους τους εργαζομένους της Τράπεζας 
και του Ομίλου. Στο σεμινάριο αυτό, 
γίνονται σαφείς αναφορές στους 
τρόπους με τους οποίους οι εργαζόμενοι 
στον Όμιλο της Τράπεζας  οφείλουν να 
συμπεριφέρονται και να εργάζονται, 
ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός στα 
ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πελατών 
(π.χ. προσωπικά δεδομένα, φυλετικές  
διακρίσεις, κ.ά.). 

Εξω-επιχειρησιακή εκπαίδευση
Παράλληλα με την Ενδο-επιχειρησιακή 
Εκπαίδευση και στο πλαίσιο της 
κάλυψης των ολοένα και αυξανόμενων 
εξειδικευμένων εκπαιδευτικών αναγκών, 
αλλά και θεσμικών υποχρεώσεών της, η 
Τράπεζα επενδύει και δραστηριοποιείται 
ενεργά και στην εκπαίδευση των 
στελεχών της μέσω της συνεργασίας με 
φορείς εκτός Τράπεζας στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, οι οποίοι καλύπτουν 
μια ευρύτατη θεματολογία. Μεταξύ των 
θεμάτων στα οποία δόθηκε μεγαλύτερη 
έμφαση το 2019 περιλαμβάνονται τα εξής:
• Θέματα Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

που αφορούν ένα ευρύ φάσμα 
των εργασιών της (Digitalization of 
Business).

• Θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
όπως το νέο Θεσμικό Πλαίσιο 
Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων (Οδηγία GDPR), Εταιρική 
Διακυβέρνηση, Προστασία Πρώτης 
Κατοικίας.

• Θέματα Νομοθετικής φύσεως, όπως 
η νέα Νομοθεσία για τους Εταιρικούς 
Μετασχηματισμούς, ο νέος νόμος για 
τις Ανώνυμες Εταιρείες.

• Θέματα Διαχείρισης Απαιτήσεων και 
Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών.

• Θέματα Μετασχηματισμού της 
Λιανικής Τραπεζικής μέσω: Fintech, 
Τεχνητής Νοημοσύνης, Blockchain, 
Data Analytics, Cryptocurrencies 

και Εξυπηρέτηση Πελατών (Καλές 
Πρακτικές, Στρατηγικές, Εργαλεία).

• Ανάπτυξη και Διαχείριση 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Εφαρμογών (ΙΒΜ, Data Bases, 
Διαχείριση Ψηφιακών Εγγράφων, 
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας).

• Project Management, PRINCE, Agile 
and Scrum Project Methodologies.

• HR Θέματα, όπως Talent 
Management, Coaching, Train the 
Internal and E-learning Trainer, Culture 
Change.

• Θέματα Ελεγκτικού Περιεχομένου 
και Δικλείδων Ασφαλείας (Ελεγκτικά 
Πρότυπα, Culture Audit, Fraud, 
Cybersecurity, COSO).

• Θέματα Οικονομικής Φύσεως 
(Transfer Pricing, Blockchain in 
Finance, IFRS λογιστικής).

Κάθε χρόνο πραγματοποιείται πληθώρα 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που 
αφορά σε θέματα Αντιμετώπισης 
Απάτης, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, 
Ξεπλύματος Χρήματος, Κώδικα 
Δεοντολογίας, κ.λπ. Ενδεικτικά, κατά το 
2019, πραγματοποιήθηκαν σε φορείς 
εκτός Τράπεζας 573 συμμετοχές σε 
συναφή θέματα, με 5.611 ανθρωποώρες 
εκπαίδευσης.

Κατά το 2019, 47 εργαζόμενοι 
συμμετείχαν σε εξωεπιχειρησιακά 
προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε 
απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης 
(Σώμα Ορκ. Λογιστών, PMP, PRINCE, CSR, 
CIA, CMP, CERTPAY, COSO, ITIL, TBML).

Ηλεκτρονική εκπαίδευση
Όσον αφορά στην ασύγχρονη και σύγχρονη 
ηλεκτρονική εκπαίδευση, εντός του 2019 
πραγματοποιήθηκαν  e-learning courses & 
webinars στις ακόλουθες θεματικές:
• «Προστασία του Ατόμου από 

την Επεξεργασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα», που 
απευθυνόταν στο σύνολο του 
προσωπικού της Τράπεζας.

• «Ασφάλεια, Πρώτοι Εμείς!», 
υποχρεωτικό για όλο το Προσωπικό 
της Τράπεζας.

• α) Χαρακτηριστικά Προϊόντων 
Στεγαστικών Δανείων & Διαδικασία 
Χορήγησης, β) Αξιολόγηση 
Πιστοληπτικής Ικανότητας, γ) Ισχύον 
Θεσμικό Πλαίσιο και Κανονιστικές 
Υποχρεώσεις και δ) Παρεχόμενες 
Εξασφαλίσεις για στελέχη που 
ασχολούνται με το αντικείμενο της 
ενυπόθηκης πίστης.

• «go Smart», με στόχο την εξοικείωση 
του Προσωπικού της Τράπεζας με τις 
νέες τεχνολογίες.

• Κάρτες Πληρωμών, 
Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα, 

GRI 412-2
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Προθεσμιακοί Λογαριασμοί & 
Προθεσμιακές Καταθέσεις, my NBG-
Βασικές Συναλλαγές).

• Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής 
Αγοράς &  Προγράμματα 
αποταμίευσης, υγείας και προστασίας 
πληρωμών.

• «Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και 
Δεοντολογίας Τράπεζας και Ομίλου» 
και στα αγγλικά από το 2019.

Οι συμμετοχές στα  ανωτέρω 
Ηλεκτρονικά Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα παρέμειναν σε υψηλό 
ποσοστό (75%), καθώς αποτέλεσαν 
το μεγαλύτερο και πάλι τμήμα του 
συνολικού αριθμού εκπαιδευτικών 
συμμετοχών, επιτυγχάνοντας έτσι και 
για το 2019 τον στόχο που τέθηκε για 
περαιτέρω ενίσχυση αυτής της μεθόδου 
εκπαίδευσης, ενώ επιπλέον επιτεύχθηκε 
η σημαντική εξοικονόμηση κόστους,  
η εκπαίδευση μεγάλου πλήθους 
συμμετεχόντων σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και η μείωση των μετακινήσεων 
(μείωση των εκπομπών CO

2
). 

Συμμετοχές σε εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα

205 173 268

23.322 22.511

15.158

23.527
22.684

15.426
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Άδειες σπουδών
Η Τράπεζα, στηρίζοντας έμπρακτα την 
ανάπτυξη του προσωπικού της, ικανοποιεί 
σχετικά αιτήματα για χορήγηση αδειών 

συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, 
προκειμένου οι εργαζόμενοι να 
ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.

Άδειες σπουδών

μετ’ αποδοχών άνευ αποδοχών

Εργαζόμενοι 489 2

Ημέρες άδειας 7.377 53

GRI 412-2

GRI 403-01

Υποστήριξη συνεχούς απασχόλησης 
και εξέλιξης 
Η  Τράπεζα με σεβασμό στο ανθρώπινο 
δυναμικό της, θέλοντας να υποστηρίξει 
τους υπαλλήλους που συμμετείχαν στο 
Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης 
Προσωπικού, παρείχε πρόγραμμα 
Υπηρεσιών Επαγγελματικής Μετάβασης & 
Στήριξης σε συνεργασία με εξειδικευμένη 
εταιρεία παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Πρωταρχικός στόχος του 
συγκεκριμένου προγράμματος είναι 
η υποστήριξη και συμβουλευτική 
καθοδήγηση για την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση της εργασιακής αλλαγής. 
Συνεπώς, οι συμμετέχοντες έχουν τη 

δυνατότητα να λάβουν, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους, χωρίς κόστος για εκείνους, 
συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά 
με: τις επαγγελματικές τους δεξιότητες, 
τον τρόπο παρουσίασης και επικοινωνίας 
του επαγγελματικού τους προφίλ, την 
αγορά εργασίας, την αξιοποίηση των 
μέσων επαγγελματικής και κοινωνικής 
δικτύωσης, την προετοιμασία 
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας καθώς 
και την κατάρτιση ενός πλάνου για την 
εφεξής διαχείριση των οικονομικών τους. 

GRI 403-4
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Με ευθύνη για τον ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ2019

Επισκέψεις Ιατρών και Τεχνικών Ασφαλείας σε Μονάδες της Τράπεζας 

Έτος Σύνολο 
κτηρίων

Σύνολο 
επισκέψεων 

ιατρών εργασίας

Σύνολο 
επισκέψεων 

τεχνικών 
ασφαλείας

2019 470 1.145 1.250

2018 540 1.399 1.329

2017 618 1.270 1.394

Ανάλυση εργατικών ατυχημάτων ανά φύλο και γεωγραφική περιοχή (2019)

Γεωγραφική περιοχή           Άνδρες        Γυναίκες

Αττική 0 4

Υπόλοιπο Ελλάδας 0 1

Σύνολο 0 5

Γενικό σύνολο 5

Δείκτες Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία*

Δείκτης 2019 2018 2017

Απουσίες – απολεσθείσες  
ημέρες λόγω ασθενειών

41.433 43.480 50.441

Απουσίες – απολεσθείσες  
εργατοώρες λόγω ασθενειών

310.748 326.100 378.308

Ετήσιος αριθμός τραυματισμών ή 
ατυχημάτων που προκύπτουν από ή 
κατά τη διάρκεια της εργασίας

5 15 11

Συνολικός αριθμός εργατοωρών** 16.015.376 17.033.172 18.116.384

*Οι ημέρες ασθενείας λογίζονται από την πρώτη ημέρα του συμβάντος.
**37 ώρες/εβδ. * 52 εβδ./έτος = 1.924 ώρες/έτος/εργαζόμενο  
1.924 ώρες/έτος/εργαζόμενο * 8.324 εργαζόμενοι = 16.015.376 εργατοώρες.

GRI 403-5

GRI 403-6

GRI 403-10

GRI 403-9

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η Τράπεζα σε εφαρμογή του Ν.3850/2010 
έθεσε σε ισχύ τον Κανονισμό 
Πρόληψης και Προστασίας της Υγείας 
και Ασφάλειας των Εργαζομένων της 
Τράπεζας, ο οποίος καλύπτει όλο το 
ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται 
σε αυτήν, ενώ για θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας λειτουργεί συμβουλευτικά 
η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των 
Εργαζομένων της Τράπεζας - Ε.Υ.Α.Ε. 
στην οποία συμμετέχουν και εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποι των εργαζομένων. 
Για την αποτελεσματικότερη  
αντιμετώπιση των θεμάτων Υγείας και 
Ασφάλειας πραγματοποιούνται στην 
Εθνική Τράπεζα σεμινάρια σε θέματα 
όπως πυρασφάλεια (και νομοθεσία), 
αντιμετώπιση κρίσεων κ.ά.
Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις/υποδείξεις 
των Ιατρών Εργασίας και των Τεχνικών 
Ασφαλείας των Μονάδων της Τράπεζας, 
για το 2019 δεν έχουν καταγραφεί στα 

βιβλία υποδείξεων/παρατηρήσεων 
των Μονάδων περιστατικά εμφάνισης 
μυοσκελετικών ασθενειών, και άλλων 
συναφών ασθενειών.

Τραυματισμοί, επαγγελματικές 
ασθένειες και θάνατοι
Κατά το 2019 καταγράφηκαν πέντε 
εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων μόνο 
το ένα συνέβη εντός εγκαταστάσεων 
της Τράπεζας, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα 
έλαβαν χώρα κατά την προσέλευση/
αποχώρηση των εργαζομένων στο χώρο 
εργασίας τους, τα οποία αντιστοιχούν σε 
107 ημερολογιακές ημέρες απουσίας. 
Ο δείκτης τραυματισμών (ΙR) ανέρχεται 
σε 0,06 (IR = 5/16.015.376 x 200.000 = 
0,06). Σημείωση:  IR = (Συνολικός αριθμός
τραυματισμών)/(Σύνολο ωρών εργασίας) 
x 200.000. Ο δείκτης τραυματισμών 
περιλαμβάνει και τους θανάτους.
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Ασθένειες σε ημέρες – Γεωγραφική κατανομή ανά φύλο (2019)

Γεωγραφικό διαμέρισμα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης

332 520 852

Αττικής 10.255 18.727 28.982

Βορείου Αιγαίου 67 243 310

Δυτικής Ελλάδος 324 867 1.191

Δυτικής Μακεδονίας 181 295 476

Ηπείρου 187 471 658

Θεσσαλίας 391 529 920

Ιόνιων Νήσων 159 319 478

Κεντρικής Μακεδονίας 1.027 3.097 4.124

Κρήτης 299 436 735

Νοτίου Αιγαίου 150 380 530

Πελοποννήσου 407 749 1.156

Στερεάς Ελλάδος 289 732 1.021

Σύνολο 14.068 27.365 41.433

GRI 403-3
Υποστηρίζοντας την ασφάλεια 
εργαζομένων και πελατών 
Η υγεία και η ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας αποτελούν για την Τράπεζα 
και τις Εταιρείες του Ομίλου της ύψιστη 
προτεραιότητα, με σκοπό να καταστεί 
ασφαλής η εργασία, να βελτιωθεί η 
ποιότητα της επαγγελματικής ζωής 
των εργαζομένων και να προληφθούν 
συναφείς κίνδυνοι. Παράλληλα, 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα τόσο 
για τη φυσική προστασία των πελατών 
κατά την παρουσία τους στους χώρους 
της Τράπεζας όσο και για τη φύλαξη 
και την ασφάλεια των περιουσιακών 
στοιχείων τους (θυρίδων, κ.λπ.).
Η Τράπεζα έχει αναπτύξει Κανονισμό 
Φυσικής Ασφάλειας, ο οποίος αποσκοπεί, 
στη ρύθμιση των απαιτούμενων 
ενεργειών/διαδικασιών και τον καθορισμό 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών των 
εμπλεκόμενων στελεχών για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση πυρκαγιάς, έκτακτων 
γεγονότων και φυσικών καταστροφών.
 
Ακολουθούν οι κυριότερες ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019 
σχετικά με θέματα ασφάλειας:
• Εκπαίδευση 5.041 εργαζομένων της 

Τράπεζας σε θέματα πυρασφάλειας.
• Εκπαίδευση από κατά τόπους 

αρμόδιες Πυροσβεστικές Αρχές, 
438 εργαζομένων της Τράπεζας, σε 
θέματα πυρασφάλειας.

• Εκπόνηση Σχεδίων Έκτακτης 
Ανάγκης/Εκκένωσης Εγκαταστάσεων 
(Ν. 3850/2010), για την αντιμετώπιση 
κινδύνων πυρκαγιάς και σεισμού 
και πραγματοποίηση 285 ασκήσεων 
εκκένωσης εγκαταστάσεων.

• Υλοποίηση  στο σύνολο των 
453 κτηρίων/καταστημάτων της 
Τράπεζας περαιτέρω κατάρτισης 
Σχεδίων Διάσωσης και Διαφυγής 
(Ν. 3850/2010), για την επισήμανση 
οδεύσεων και εξόδων διαφυγής. 

• Συνέχιση της  αναβάθμισης των 
μέτρων θωράκισης των κτιρίων και 
των καταστημάτων της Τράπεζας,  
των ΑΤΜs με τεχνικές παρεμβάσεις 
(ρολά ασφαλείας, θωράκιση 
χώρων κεντρικών χρηματοκιβωτίων, 
χρηματοκιβωτίων ΑΤΜs, κ.λπ.).  

• Επισκόπηση του Κανονισμού 
Ασφάλειας, ώστε να επικαιροποιηθεί 
εντός του 2020.

Το προσωπικό της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας της Τράπεζας απαρτίζεται 
από 222 εργαζόμενους Ιδιωτικών 
Εταιρειών, 72 εργαζόμενους της Εθνικής 
Τράπεζας και 3 Ειδικούς Συνεργάτες.
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GRI 403-6
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GRI 401-3

Ενέργειες υποστήριξης εργαζομένων 
σε περιπτώσεις περιστατικών βίας, 
ληστείας
Η Τράπεζα έχει καθιερώσει μια σειρά 
από διαδικασίες, προγράμματα και 
δράσεις, με σκοπό την υποστήριξη 
των εργαζομένων της, σε περιπτώσεις 
εμφάνισης περιστατικών βίας (ληστείες 
και λεκτική ή σωματική βία από πελάτες), 
όπως: 
• Τοποθέτηση θυρών αποτροπής στα 

καταστήματα.
• Φύλαξη επιλεγμένων καταστημάτων 

και ελεγχόμενο σύστημα πρόσβασης 
λοιπών κτηρίων.

• Έκδοση οδηγιών για:
• Πρόληψη και αντιμετώπιση 

περιστατικών ληστείας.
• Ενέργειες και συμπεριφορά κατά 

τη διάρκεια της ληστείας.

• Ενέργειες μετά τη ληστεία.
• Πρόγραμμα ψυχολογικής 

υποστήριξης των εργαζομένων 
της που βίωσαν τέτοια 
περιστατικά.

Επιπρόσθετα, για την αντιμετώπιση 
μετατραυματικών συμπτωμάτων σε 
περιπτώσεις περιστατικών ληστείας, 
εφαρμόζεται, μέσω του Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), 
εξειδικευμένο πρόγραμμα ψυχολογικής 
υποστήριξης από ειδικό δίκτυο 
συμβούλων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 
(ψυχολόγους), το οποίο υλοποιείται σε 
ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες σύμφωνα 
με τις ανάγκες των εργαζομένων που 
βίωσαν ανάλογη εμπειρία.
Κατά το έτος 2019 διαπράχθηκε μία 
ληστεία σε κατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας. 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Η Τράπεζα μέσω των Πολιτικών, των 
Κανονισμών και των Διαδικασιών που 
έχει θεσπίσει, ρυθμίζει τα θέματα των 
εργαζομένων, όπως ωράρια εργασίας, 
άδειες, υπερωριακή απασχόληση, αμοιβές 
και λοιπά θέματα που συνδέονται με 
την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των 
εργαζομένων, σε συμμόρφωση πάντα με το 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 
Η αναλογία του τυπικού πρώτου μισθού 
στην Εθνική Τράπεζα προς τον κατώτατο 
μισθό που ισχύει από την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 
κυμαίνεται μεταξύ του 128,77% και 
145,38%, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και 
γεωγραφικής κατανομής. 
Σύμφωνα δε με την τελευταία Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
(ΕΓΣΣΕ) ο κατώτατος μισθός ανέρχεται 
σε €650. Στην Εθνική Τράπεζα ο 
κατώτατος μισθός ανέρχεται σε €837 
για το προσωπικό καθαριότητας, €876 
για το βοηθητικό προσωπικό και €945 
για το κύριο προσωπικό, σύμφωνα με τα 
τρέχοντα δεδομένα.
Κατά τα λοιπά τα θέματα των αμοιβών 
καθορίζονται από τις Πολιτικές Αμοιβών 
της Τράπεζας που έχουν αναπτυχθεί 
σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό 
πλαίσιο. 
Αντίστοιχα, για την περίπτωση των αδειών 
ισχύουν τα εξής: 
• Το υπόλοιπο των κανονικών αδειών 

του προσωπικού της Τράπεζας για το 
έτος 2019 στις 01.01.2019 ήταν 204.815  
ημέρες, εκ των οποίων 99,82% 
εξαντλήθηκε εντός του έτους, ενώ το 

0,18% πληρώθηκε. 
• Οι εργαζόμενοι με ποσοστό αναπηρίας 

50% και άνω δικαιούνται ειδική ετήσια 
άδεια δέκα εργάσιμων ημερών, πέραν 
της κανονικής, με αποδοχές.

• Παρέχεται σε κάθε περίπτωση, την 
υπό το νόμο προβλεπόμενη άδεια 
στους εργαζομένους που έχουν ή 
πρόκειται να αποκτήσουν τέκνο.

• Παρέχεται άδεια μητρότητας/
πατρότητας σε όλους τους 
εργαζομένους πλήρους 
απασχόλησης.

Κατά το 2019, 200 γυναίκες εργαζόμενες 
της Τράπεζας δικαιούνταν και έλαβαν 
άδεια τοκετού και λοχείας (δικαιούμενο 
διάστημα 134 συνεχείς ημερολογιακές 
ημέρες ανά εργαζόμενη). Σημειώνεται 
δε, ότι μετά τη λήψη της άδειας τοκετού/
λοχείας η εργαζόμενη μπορεί να κάνει 
χρήση, είτε μειωμένου ωραρίου εργασίας 
(2 ώρες για τα 2 πρώτα χρόνια και 1 
ώρα για τα 2 επόμενα) είτε, αντ’ αυτού, 
χρήση σωρευτικής άδειας (6 + 3 μήνες 
επιπλέον, αντίστοιχα). Χρήση μειωμένου 
ωραρίου ή και σωρευτικής άδειας μπορεί 
να κάνει και ο πατέρας, σε περίπτωση 
που αποποιηθεί του δικαιώματος αυτού η 
μητέρα. Το 2019 δικαιούνταν και έλαβαν 
σωρευτική χορήγηση μειωμένου ωραρίου 
295 άτομα, εκ των οποίων 255 γυναίκες 
και 40 άνδρες.
Το σύνολο των εργαζομένων που 
λαμβάνουν άδειες των ανωτέρω 
κατηγοριών συνεχίζουν να απασχολούνται 
στην Τράπεζα και μετά την πάροδο 12 
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GRI 401-3

μηνών από την λήξη της άδειας και την 
επιστροφή τους στον εργασιακό χώρο.  
Δικαιούχοι γονικής άδειας κατά το 2019 
ήταν 1.030 άντρες και 1.857 γυναίκες, 
από τους οποίους 931 άντρες και 1.727 
γυναίκες έκαναν χρήση της. 
Η δε ισχύουσα βάσει του όρου 4.2 του 
άρθρου 4 της ΣΣΕ Τραπεζών-ΟΤΟΕ 
2016-2018 άδεια παρακολούθησης 
της σχολικής επίδοσης των παιδιών 

προσαυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα 
ημέρες κατ’ έτος μετ’ αποδοχών για 
κάθε τέκνο, πέραν του πρώτου. Οι δύο 
(2) αυτές πρόσθετες ημέρες αδείας 
χορηγούνται, υπό την προϋπόθεση της 
εξάντλησης της κανονικής άδειας του 
ημερολογιακού έτους εντός του οποίου 
οι ως άνω πρόσθετες ημέρες αδείας 
ζητούνται, άλλως συμψηφίζονται με την 
ως άνω κανονική άδεια. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Με δεδομένο ότι η ισορροπία μεταξύ 
εργασίας και προσωπικής ζωής αποτελεί 
κρίσιμο παράγοντα που επηρεάζει την 
αποδοτικότητα των εργαζομένων της, η 
Τράπεζα έχει θεσπίσει και εφαρμόζει για 
τους εργαζομένους και τις οικογένειές 
τους μια σειρά από παροχές και σχετικές 
πολιτικές προς αυτή την κατεύθυνση, 
οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά 
παρακάτω.

Υποστήριξη των οικογενειών των 
εργαζομένων

Η Τράπεζα:
• Χορηγεί οικονομική επιβράβευση 

στα παιδιά των εργαζομένων, που 
διακρίνονται για τις επιδόσεις τους.

• Διευκολύνει τους υπαλλήλους με 
ευέλικτα ωράρια σε περιπτώσεις που 
παρουσιάζεται ανάγκη.

• Χρηματοδοτεί τη φροντίδα των 
παιδιών των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους.

• Παρέχει οικονομικό επίδομα 
για τη μέριμνα των παιδιών των 
εργαζομένων.

• Χορηγεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση 
σε εν ενεργεία και συνταξιούχους 
υπαλλήλους της Τράπεζας, των 
οποίων τα παιδιά εισάγονται μέσω 
των Πανελληνίων Εξετάσεων σε 
Ανώτατη ή Ανώτερη Σχολή, σε πόλη 
διαφορετική από τον τόπο μόνιμης 
κατοικίας τους.

• Χορηγεί ειδική ετήσια άδεια 
δέκα εργάσιμων ημερών με 
αποδοχές, πέραν της κανονικής, σε 
υπαλλήλους: (α) που είναι γονείς 
τέκνων με αναπηρία 67% και άνω 
ή τέκνων με σακχαρώδη διαβήτη 
ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με 
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω 
(β) που έχουν σύζυγο με αναπηρία 
80% και άνω, τον οποίο συντηρούν 
και (γ) που έχουν οριστεί δικαστικοί 
συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία, 

τα οποία έχουν κηρυχθεί σε πλήρη 
στερητική δικαστική συμπαράσταση 
και οι εργαζόμενοι τα συντηρούν.  

Όλο το προσωπικό της Τράπεζας 
πλήρους απασχόλησης, εκτός της 
υποχρεωτικής ασφάλισης στους 
ασφαλιστικούς φορείς (ΤΥΠΕΤ, ΙΚΑ 
κ.λπ.), είναι επιπλέον ασφαλισμένο στην 
Εθνική Ασφαλιστική για περίπτωση 
θανάτου ή ατυχήματος (αναπηρία μερική 
ή ολική). Σε ειδικές μάλιστα κατηγορίες 
προσωπικού (π.χ. ανώτατα στελέχη) 
παρέχεται από την Τράπεζα επιπλέον 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέσω 
της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το κόστος 
των προαναφερόμενων ασφαλιστικών 
προγραμμάτων καλύπτεται από την 
Τράπεζα και το 2019 ανήλθε στο ποσό 
των €1.037.441,12.
Στην περίπτωση άλλων παροχών που 
δύναται να χορηγήσει η Τράπεζα (π.χ. 
έξοδα κίνησης, σίτισης, κ.λπ.) δικαιούχοι 
είναι μόνο οι υπάλληλοι πλήρους 
απασχόλησης, εφόσον πληρούν τα 
κριτήρια όπως έχουν θεσπιστεί για την 
κάθε παροχή (π.χ. θέση ευθύνης κ.λπ.).
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Πρόγραμμα  
καθορισμένων παροχών

Ποσοστό %                                 
εισφορών 
εργαζόμενου

Ποσοστό (%)                                                   
εισφορών εργοδότη

Λογαριασμός 
προικοδότησης

1,5% για το πρώτο παιδί 
2,3% ανεξαρτήτως 
αριθμού τέκνων

Η εισφορά υπολογίζεται 
για τους εργαζόμενους επί 
του μηνιαίου μισθού και 
για τους συνταξιούχους 
επί της μηνιαίας σύνταξης 
(κύριας και επικουρικής)

 

1% για το δεύτερο και

0,5% για το τρίτο 

Για όποια επόμενα καμία 
επιβάρυνση

Προγράμματα υπαλλήλων 
πρώην ΕΑΕΔΟ

1% για σύνταξη 12% σύνταξη

1% για αυτασφάλεια και 3,5% αυτασφάλεια και 

0,5% για κάθε τέκνο 
στον λογαριασμό 
αποκατάστασης τέκνων

1,47% για λογαριασμό 
αποκατάστασης 
(για κάθε τέκνο)

Πρόγραμμα υγείας πρώην 
υπαλλήλων ΕΑΕΔΟ

0,31% 2,19%

Υποστήριξη των οικογενειών των εργαζομένων

Έτος 2019 2018 2017

Παροχές παιδικής 
φροντίδας (βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, νηπιαγωγεία) (€)

3.891.000 3.381.639 3.420.297

Παιδική Μέριμνα (€) 3.972.000 4.112.430 5.411.747

Πέραν των παραπάνω και έχοντας 
καλύψει πλήρως τις προβλεπόμενες 
από τον νόμο μισθολογικές και άλλες 
παροχές προς το ανθρώπινο δυναμικό 
της- η Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης 
κοινωνικής της πολιτικής, προσφέρει 
μια σειρά πρόσθετων παροχών στους 
εργαζομένους της. Οι πρόσθετες αυτές 
παροχές για τη φροντίδα των εργαζομένων 
χορηγούνται μέσω του Ταμείου Υγείας 
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) και 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1.  Καταβολή  για το 2019 ποσού ύψους 

€89.363,30 για υποστήριξη βαρέως 
νοσούντων εργαζομένων. 

2.  Καταβολή ιατροφαρμακευτικής 
βοήθειας ύψους €4.889,68 σε τρείς 
βοηθηματούχους.

3.  Παραλαβή και επεξεργασία  για το 
2019 1.286 αιτήσεων για συμμετοχή στις 
κατασκηνώσεις του ΤΥΠΕΤ.

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΥΠΕΤ)
Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής 
Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ) είναι ο Ασφαλιστικός 
Φορέας υγείας και πρόνοιας των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων 
της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και του 
μεγαλύτερου μέρους των εργαζομένων 
στις θυγατρικές του Ομίλου της. 
Ιδρύθηκε το 1930 με σκοπό την παροχή 

ιατροφαρμακευτικής/νοσοκομειακής 
περίθαλψης και κοινωνικής μέριμνας 
στα ασφαλισμένα μέλη του και τις 
οικογένειες αυτών, ο αριθμός των οποίων 
στις 31/12/2019 υπολογίζεται στα 50.000 
άτομα.
Κύριοι και ουσιαστικοί πυλώνες 
της επιτυχίας αυτής αποτελούν 
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τόσο ο αυτοδιαχειριζόμενος και 
αυτοδιοικούμενος χαρακτήρας του 
Οργανισμού, όσο και η εμπιστοσύνη 
με την οποία περιβάλλεται από τα 
ασφαλισμένα μέλη του. Βασικό μέλημα 
της Διοίκησής του, η οποία απαρτίζεται 
από 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο, είναι 
η εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της 
σταθερότητας, αλλά και της διαφάνειας 
στη διαχείρισή του. 

Μεταξύ των κύριων έργων του ΤΥΠΕΤ 
κατά το 2019 συμπεριλαμβάνονται: 

• η ολοκλήρωση της ποιοτικής 
αναβάθμισης και βελτίωσης των 
κτηριακών εγκαταστάσεων και 
των υποδομών των διοικητικών και 
υγειονομικών υπηρεσιών,

• η βελτίωση της περίθαλψης και των 
διαδικασιών πρόσβασης και φροντίδας 
των μελών,

• η συνεχής  βελτίωση της λειτουργίας 
των κατασκηνώσεων,

• η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός 
του ξενώνα βραχύβιας φιλοξενίας, 
για τη διαμονή των συνοδών των 
νοσηλευόμενων μελών στο Υγείας 
Μέλαθρον,

• η προετοιμασία παροχής νοσηλευτικών 
υπηρεσιών στο σπίτι, όπου απαιτείται.

Ολοκληρώνοντας, μερικές πρόσθετες 
παροχές/πρωτοβουλίες του ΤΥΠΕΤ 
περιλαμβάνουν:
κατασκηνώσεις/ανταλλαγές/
οικογενειακές διακοπές, κοινωνική 
μέριμνα/ιατρική φροντίδα για το 
παιδί, ιατρείο διακοπής καπνίσματος/
παχυσαρκίας/υπέρτασης, ψυχολογική 
στήριξη εργαζομένων καθώς και 
προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας.
Περισσότερες πληροφορίες για το ΤΥΠΕΤ 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.
typet.gr.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
(ΑΟΠΕΤΕ)
Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Προσωπικού 
Ε.Τ.Ε. (Α.Ο.Π.Ε.Τ.Ε.) εξελίσσονται και 
εκσυγχρονίζονται συνεχώς, με στόχο 
την διαρκή ποιοτική αναβάθμιση 
των υπηρεσιών τους προς τους 
ασφαλισμένους τους. 

Κατά το 2019 οι κυριότερες δράσεις του 
Α.Ο.Π.Ε.Τ.Ε. ήταν οι ακόλουθες:
• Έκδοση 2.877 εντολών πληρωμών σε 

αποχωρήσαντες υπαλλήλους.
• Εξυπηρέτηση σημαντικού αριθμού 

ασφαλισμένων από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Επικούρησης πρώην 
Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων 
(Ε.Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.Π.Π.ΕΘΝ.ΑΚ)  και από 
την Εταιρία Πρόσθετης Ασφάλισης 
Προσωπικού πρώην Ε.Α.Ε.Δ.Ο. 
(Ε.Π.ΑΣ.Π.Π.Ε.).

• Συνεργασία με ΕΦΚΑ για χορήγηση 
804 κυρίων συντάξεων.

• Απάντηση σε 4.000 αιτήματα 
συνταξιούχων για την παροχή 
στοιχείων και δεδομένων.

• Αποστολή 235 επιστολών σε ομοειδείς 
φορείς για διαδοχική ασφάλιση μελών. 

• Επεξεργασία 480 αιτήσεων, αναφορικά 
με κληρονομικά δικαιώματα.

• Εξυπηρέτηση 1.690 αιτημάτων  από 
Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού 
ΕΤΕ.

• Υποβολή σε ΕΦΚΑ/τ.ΤΣΠΕΤΕ 442 νέων 

αιτήσεων συνταξιοδότησης.
• Παραλαβή από το Τοπικό 

Υποκατάστημα τ.ΤΣΠΕΤΕ 14.600 
αιτήσεων και λοιπών εγγράφων 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων ΕΤΕ.

• Άμεση καταβολή επικουρικής 
σύνταξης σε δικαιούχους  ΛΕΠΕΤΕ και  
Ε.Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.Π.Π.ΕΘΝ.ΑΚ.

• Συνέχιση ψηφιοποίησης ασφαλιστικών 
φακέλων ασφαλισμένων/εργαζομένων 
ΕΤΕ.

• Αύξηση επισκεψιμότητας ιστοτόπου 
ΑΟΠΕΤΕ σε 818.365 (από 710.000 
επισκέψεις το 2018).

Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα των 
Α.Ο.Π.Ε.Τ.Ε., www.aopete.gr, η οποία 
ανανεώνεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, 
με κάθε σχετική για τα ασφαλιστικά 
θέματα πληροφόρηση όπως νόμοι, 
Προεδρικά Διατάγματα,  εγκύκλιοι των 
οικείων υπουργείων, εγκύκλιοι του Ι.Κ.Α., 
υποδείγματα αιτήσεων, υπευθύνων 
δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων κ.λπ.

Συνδικαλισμός - Συλλογικές 
Συμβάσεις
Η Εθνική Τράπεζα σέβεται και προωθεί 
το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα 
κάθε εργαζόμενου για συμμετοχή 
σε συλλόγους εργαζομένων και 
συνδικαλιστικά σωματεία. Συγκεκριμένα 
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για το 2019, το 88% των εργαζομένων 
της Εθνικής Τράπεζας είναι μέλη των 
συνδικαλιστικών σωματείων, ενώ το 91% 
καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας. 
Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης 
των νεοεισερχόμενων υπαλλήλων, οι 
εκπρόσωποι από όλους τους συλλόγους 
καλούνται να καλωσορίσουν τους νέους
υπαλλήλους και να τους ενημερώσουν 
σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και τα 
δικαιώματά τους.
Η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
καθώς και η συνεχής επικοινωνία τους 
με τα σώματα ανώτατης Διοίκησης, 
εξασφαλίζεται με τη θεσμοθετημένη 
συμμετοχή εκπροσώπου των 
εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Τράπεζας. Μετά από συζητήσεις και 
διαπραγματεύσεις με τους Συλλόγους 
εργαζομένων, υπογράφονται Πρακτικά 
Συμφωνίας, καθώς και Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας ή Επιχειρησιακές 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οι 
οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα 
των εργασιακών σχέσεων. Επιπλέον, 
εκπρόσωποι των εργαζομένων 
συμμετέχουν σε συμβούλια που 
λαμβάνουν αποφάσεις για τα θέματα 
που σχετίζονται με εργαζόμενους, όπως 
πειθαρχικά, προαγωγές, τοποθετήσεις 
κ.λπ., όπως είναι θεσμοθετημένο και στον 
Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας. 

Διαβούλευση με τους εκπροσώπους 
των εργαζομένων για την υπογραφή 

Ειδικής Επιχειρησιακής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας
Εντός του 2019 υπογράφηκε η 
Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας με ισχύ 1.4.2019-31.3.2022. 
Στην Τράπεζα λειτουργούν οι παρακάτω 
σύλλογοι Εργαζομένων:
• Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας (ΣΥΕΤΕ): 
Περισσότερες πληροφορίες για τους 
σκοπούς και τις δράσεις του ΣΥΕΤΕ 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου www.syete.gr

• Σύλλογος Εργαζομένων στην  Εθνική  
Τράπεζα  (ΣΥΤΑΤΕ): Περισσότερες 
πληροφορίες για τους σκοπούς 
και τις δράσεις του ΣΥΤΑΤΕ είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου www.sytate.gr 

• Σύλλογος Επιστημονικού 
Προσωπικού της Τράπεζας (ΣΕΠΕΤΕ): 
Περισσότερες πληροφορίες για τους 
σκοπούς και τις δράσεις του ΣΕΠΕΤΕ 
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου www.sepete.gr 

• Σύλλογος Προσωπικού Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος πρώην 
Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων Α.Ε. 
(ΣΥΠΕΤΕ - ΠΠΕΘΝΑΚ)

• Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος πρώην 
προσωπικού ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ (ΣΕΕΤΕ-
ΠΠΕ)

• Σύλλογος Εργαζομένων Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, πρώην 
Εθνοdata.

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης 
μιας ενιαίας κουλτούρας μεταξύ των 
εργαζομένων της, καθώς και της 
προσπάθειας για καλύτερη επικοινωνία 

και ενημέρωση ανάμεσα στο προσωπικό 
και τη Διοίκηση, έχει δημιουργήσει 
κανάλια αμφίδρομης επικοινωνίας όπως: 

1. Η ιστοσελίδα «Εσωτερική Επικοινωνία» (intranet) 

 

499.080 
επισκέψεις 

 

190 
ανακοινώσεις 

 

29 
θέματα ΕΚΕ 

 

 

20
19

2. Περιοδικό «Πρώτοι Εμείς»:
Το περιοδικό αναρτάται σε τριμηνιαία 
βάση, στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο 
της Τράπεζας. Δημοσιεύει κυρίως θέματα 
αναφορικά με τις δραστηριότητες της 
Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα.
Η κατανομή Περιεχομένου του 

Περιοδικού «Πρώτοι Εμείς» ανά 
θεματολογία για το 2019 ήταν: Λειτουργία 
Τράπεζας και Ομίλου: 7, Ανθρώπινο 
Δυναμικό: 7, Διάφορα 7, Προϊόντα 
και Υπηρεσίες: 5, ΕΚΕ: 2, Κληρώσεις/
Διαγωνισμοί: 2 (Σύνολο 30).
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3. Γραμμή Επικοινωνίας για την Εσωτερική Πελατεία «Communication Desk»
Το 2019 υποβλήθηκαν 104 αιτήματα/
ερωτήματα που αφορούσαν διάφορα 
θέματα προσωπικού, τα οποία 
απαντήθηκαν από τα αρμόδια στελέχη 

της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Τράπεζας και του Ομίλου.

4.  Κέντρο υποδοχής μηνυμάτων της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού της 
Τράπεζας και του Ομίλου 

 

138
μηνύματα

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

20
19 56 σχετικά με ερωτήσεις για μισθολογικά θέματα

82 για γενικότερους προβληματισμούς - προτάσεις για 
το προσωπικό

5. Υποβολή ανώνυμων αναφορών (whistleblowing) μέσω internet και intranet
Ρόλος των καναλιών αυτών είναι η 
υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων 
από το προσωπικό της Τράπεζας, τις 
εταιρείες του Ομίλου, καθώς και τους 
ενδιαφερόμενους τρίτους, σχετικά 

με περιστατικό ή περιστατικά που 
υποδηλώνουν την ύπαρξη σοβαρής 
παρατυπίας (whistleblowing). Για το 
2019 ελήφθησαν 7 αναφορές από 
εργαζόμενους.

Στόχοι 2020
1. Αναδιοργάνωση της Διεύθυνσης 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας 
και του Ομίλου, ώστε να ενισχυθεί ο 
ρόλος της ως business partner για το 
προσωπικό.

2. Περαιτέρω ενίσχυση των καναλιών 
επικοινωνίας με το προσωπικό της 
Τράπεζας.

3. Διενέργεια της 1ης  Έρευνας 
Εργασιακής Εμπειρίας της Εθνικής 
Τράπεζας.

4. Ανάπτυξη νέου συστήματος 
αξιολόγησης και ανάπτυξης 
προσωπικού, το οποίο θα  λειτουργεί 
μέσω ηλεκτρονικής  internet based 
πλατφόρμας.

5. Αναβάθμιση των προγραμμάτων 
ανάπτυξης και εκπαίδευσης του 
προσωπικού (NBG Academy), με 
σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων και των γνώσεων του 
προσωπικού.

6. Αναβάθμιση ηλεκτρονικών 
υποδομών/συστημάτων με στόχο 
τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς το προσωπικό.

7. Περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων 
αναφορικά με τη βελτίωση της 
αντιμετώπισης θεμάτων Υγείας και 
Ασφάλειας στον εργασιακό χώρο 
και τη βελτίωση του περιβάλλοντος 
εργασίας.

8. Συνέχιση της λήψης των αναγκαίων 
μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας λόγω Covid-19.

9. Αναβάθμιση των μέτρων θωράκισης  
κτηρίων,  καταστημάτων, ATMs της 
Τράπεζας, κατά περίπτωση, εφόσον 
αυτό προκύπτει από διενεργούμενους 
ελέγχους ή αιτείται αρμοδίως.
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Παράρτημα

Εξέλιξη της δύναμης και της σύνθεσης κατά φύλο του ανθρώπινου 
δυναμικού της Τράπεζας στην Ελλάδα
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Γεωγραφική κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά ηλικία και φύλο
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Αττική* Υπόλοιπη Ελλάδα Σύνολο2019

*Συμπεριλαμβάνονται 11 αποσπασμένοι στο εξωτερικό.

Κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά τύπο απασχόλησης   

2019 2019 2018 2017

Τύποι 
απασχόλησης Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ποσοστό 
% του 
συνόλου

Σύνολο Σύνολο

Πλήρους απασχόλησης 4.102 4.213 8.315 99,89 8.835 9.381

Μερικής απασχόλησης 0 9 9 0,11 18 35

Συνολικό ανθρώπινο 
δυναμικό της Τράπεζας 4.102 4.222 8.324 100 8.853 9.416

Εποχικοί εργαζόμενοι 20 58 78 0,93 168 186

Ανθρώπινο δυναμικό ανά σύμβαση εργασίας και γεωγραφική περιοχή (2019)

Ανθρώπινο δυναμικό  
ανά τύπο απασχόλησης 
και σύμβαση εργασίας

Αττική
Υπόλοιπη 
Ελλάδα

Εξωτερικό με 
απόσπαση

Σύνολο

Συλλογική σύμβαση 
εργασίας

4.958 2.601 4 7.563

Άνευ συλλογικής 
σύμβασης εργασίας,  
εκ των οποίων:

668 86 7 761

•  Σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου

593 70 4 667

•  Σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου

75 16 3 94

Συνολικό ανθρώπινο 
δυναμικό της Τράπεζας 5.626 2.687 11 8.324
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Ανθρώπινο δυναμικό ανά σύμβαση εργασίας και φύλο

Τύποι σύμβασης εργασίας 2019 2018 2017

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Σύνολο Σύνολο

Συλλογική σύμβαση 
εργασίας 3.691 3.872 7.563 8.169 8.635

Άνευ συλλογικής 
σύμβασης εργασίας, εκ 
των οποίων:

411 350 761 684 781

•  Σύμβαση εργασίας 
αορίστου χρόνου

377 290 667 529 609

•  Σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου

34 60 94 155 172

Συνολικό ανθρώπινο 
δυναμικό της Τράπεζας 4.102 4.222 8.324 8.853 9.416

Γεωγραφική κατανομή προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού ανά ηλικία και φύλο (2019)

Ηλικία 18-25 26-40 41-50 51+ Σύνολο Ποσοστό % του 
συνόλου του 
ανθρώπινου 
δυναμικού της 
Τράπεζας

Γεωγραφική 
ενότητα Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο

Αττική 1 4 5 43 49 92 24 20 44 7 5 12 75 78 153 1,84

Υπόλοιπη 
Ελλάδα

0 3 3 8 16 24 1 2 3 1 0 1 10 21 31 0,37

Σύνολο 1 7 8 51 65 116 25 22 47 8 5 13 85 99 184 2,21

Ποσοστό %  
του συνόλου  
του 
ανθρώπινου  
δυναμικού  
της Τράπεζας

0,01 0,08 0,10 0,61 0,78 1,39 0,30 0,26 0,56 0,10 0,06 0,16 1,02 1,19 2,21

Η αναφορά 
% γίνεται 
στο σύνολο 
των 8.324  
εργαζομένων της 
31.12.2019

Γεωγραφική κατανομή αποχωρήσεων ανθρώπινου δυναμικού ανά ηλικία και φύλο* (2019)

Ηλικία 18-25 26-40 41-50 51+ Σύνολο Ποσοστό % του 
συνόλου του 
ανθρώπινου 
δυναμικού της 
Τράπεζας

Γεωγραφική 
ενότητα Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο Α Γ Σύνολο

Αττική 0 0 0 29 20 49 26 35 61 277 151 428 332 206 538 6,46

Υπόλοιπη 
Ελλάδα

0 0 0 11 14 25 15 25 40 160 77 237 186 116 302 3,63

Σύνολο 0 0 0 40 34 74 41 60 101 437 228 665 518 322 840 10,09

Ποσοστό %  
του συνόλου  
του 
ανθρώπινου  
δυναμικού  
της Τράπεζας

0,00 0,89 1,21 7,99 6,22 3,87 10,09

Η αναφορά 
% γίνεται 
στο σύνολο 
των 8.324  
εργαζομένων της 
31.12.2019

*(π.χ.: σύνταξη, τερματισμός συμβολαίου)
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Ηλικιακή κατανομή ανθρώπινου δυναμικού ανά φύλο (2019)

Άνδρες 100 (2%)

Άνδρες 1.218 (30%)

Άνδρες 1.273 (31%)

Άνδρες 1.511 (37%)

Γυναίκες 145 (4%)

Γυναίκες 1.368 (32%)

Γυναίκες 1.786 (42%)

Γυναίκες 923 (22%)

Σύνολο 245

Σύνολο 2.586

Σύνολο 3.059

Σύνολο 2.434

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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30
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40

41 -
50

51+

Επίπεδο σπουδών ανθρώπινου δυναμικού (2019)

166

1.298 1.176
1.462

127

1.215
1.382 1.498

293
3%

2.513
30%

2.558
31%

2.960
36%
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500
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1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Βασική εκπαίδευση Μέση εκπαίδευση Ανώτερη και ανώτατη
εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή
εκπαίδευση

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μείωση των 
εκπομπών 
CO2 κατά  
4.457 t 
για το 2019

4,51 GWh 
εξοικονόμηση 
ενέργειας
για το 2019

1.688.500 
λιγότερες  
εκτυπωμένες  
σελίδες 

74% της  

ενδοεταιρικής 

εκπαίδευσης 
έγινε 

ηλεκτρονικά

Διπλασιασμός  
του ποσού (εκατ. €)  
που αντιστοιχεί σε 

εγκρίσεις έργων ΑΠΕ 
για το 2019 σε σχέση 

με το 2018 

≥ 1 εκατ. 
statements 
μετατράπηκαν σε 

ηλεκτρονική 
μορφή 
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Με ευθύνη για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ2019

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εθνική Τράπεζα, με γνώμονα τις 
αξίες και το όραμά της, προσαρμόζεται 
συνεχώς στις επιταγές της νέας εποχής, 
συνεισφέροντας στη βιώσιμη ανάπτυξη 
με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.
Σταθερή στις δεσμεύσεις της, 
διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στην 
οικονομική και κοινωνική εξέλιξη της 
χώρας, κατανοώντας τη σημασία που έχει 
η προστασία του περιβάλλοντος για την 
κοινωνία και την οικονομική ανάπτυξη. 
Με το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζει 
εντάσσονται στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα της Τράπεζας, δράσεις 
και διαδικασίες που αποσκοπούν:
• στη μείωση του περιβαλλοντικού της 

αποτυπώματος,
• στην προστασία της βιοποικιλότητας,
• στην ευαισθητοποίηση των 

εργαζομένων και των πελατών της.
Η υπεύθυνη αυτή προσέγγιση αποτελεί 
σημαντικό και αναπόσπαστο κομμάτι 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
Τράπεζας και συμβάλλει στην επίτευξη 
των περιβαλλοντικών στόχων όπως αυτοί 
εκφράζονται στη Συμφωνία του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή και στους 
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 
ΟΗΕ.
Η δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας για 
μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία 
προκύπτει τόσο από τη Διακήρυξη 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, που έχει 
θεσπίσει και εφαρμόζει, όσο και από 
τον Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και 
Δεοντολογίας της Τράπεζας και του 
Ομίλου.

Carbon Disclosure Project
Η Εθνική Τράπεζα στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής της πολιτικής 
δημοσίευσε για 13η συνεχή χρονιά, 
στοιχεία αναφορικά με θέματα 
στρατηγικής της για την αντιμετώπιση 
του φαινομένου του θερμοκηπίου, καθώς 
επίσης και δεδομένα που αφορούν τη 
χρήση νερού και τις εκπομπές CO

2
 που 

προέρχονται από τις δραστηριότητές 
της, μέσω του Ανεξάρτητου Μη 
Κερδοσκοπικού Οργανισμού CARBON 
DISCLOSURE PROJECT ο οποίος 
διαθέτει τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων 
πρωτογενών εταιρικών πληροφοριών 
που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. 
Με στόχο τη διαρκή βελτίωση της 
περιβαλλοντικής της επίδοσης, η Εθνική 
Τράπεζα για το 2019 αξιολογήθηκε στην 
κατηγορία C “Awareness”(κλίμακα από 
D- έως Α+), βελτιώνοντας τη βαθμολογία 
της σε σχέση με το 2018. Στην κατηγορία 
C ανήκουν οι επιχειρήσεις που 
αποδεδειγμένα αναγνωρίζουν τόσο τις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη 
λειτουργία τους, όσο και τις επιπτώσεις 
που προκαλούν οι ίδιες στο περιβάλλον. 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια 
Προμηθειών
Η Τράπεζα επιδιώκει να ενεργεί υπεύθυνα 
και στο πεδίο των προμηθειών που 
πραγματοποιεί, στοχεύοντας στη μείωση 
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος 
και στην άσκηση έμμεσης πίεσης στους 
προμηθευτές της με σκοπό τη βελτίωση 
του βαθμού υπευθυνότητάς τους. 
Στο πλαίσιο αυτό, συνεισφέρει στην 
προώθηση καλών πρακτικών στη σφαίρα 
επιρροής της, που συμπεριλαμβάνει 
την προμηθευτική αλυσίδα και τους 
συνεργάτες της. Για τον λόγο αυτό, 
περιλαμβάνει στην αξιολόγηση των 
προμηθευτών της περιβαλλοντικά 
κριτήρια, όπως:
• Τεχνικά χαρακτηριστικά των 

προϊόντων (π.χ. χαμηλή ενεργειακή 
κατανάλωση).

• Συμμόρφωση με νομοθετικές 
απαιτήσεις που αφορούν σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα (π.χ. 
αποφυγή χρήσης επικίνδυνων 
χημικών ουσιών).

• Συμμετοχή σε συστήματα 
εναλλακτικής διαχείρισης και 
ανακύκλωσης στο τέλος του κύκλου 
ζωής του εξοπλισμού.

Από το 2013 η Τράπεζα έχει 
ενσωματώσει όρους και κανόνες 
εταιρικής υπευθυνότητας στο σύνολο 
των προκηρύξεων, διαγωνισμών και 
συμβάσεων με προμηθευτές της, όπως 
προβλέπεται στις σχετικές Κοινοτικές 
Οδηγίες, αναφορικά με ζητήματα 
που άπτονται της προστασίας του 
περιβάλλοντος, 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την 
ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων από τη χρήση ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η Τράπεζα 
εφαρμόζει περιβαλλοντικά κριτήρια, τα 
οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά και 
προαιρετικά:
• Στα υποχρεωτικά κριτήρια 

περιλαμβάνεται η δήλωση του 
προμηθευτή ότι ο προς πώληση 
εξοπλισμός πληροί τους όρους της 
αντίστοιχης νομοθεσίας για την 
ανακύκλωση/εναλλακτική διαχείριση 
αποβλήτων.

• Στα προαιρετικά κριτήρια 
περιλαμβάνεται το πιστοποιητικό 
περιβαλλοντικής διαχείρισης του 
εργοστασίου κατασκευής καθώς και 
τεκμήρια από τα οποία προκύπτουν 
περιβαλλοντικές ενέργειες του 
κατασκευαστή ή του προμηθευτή.

GRI 308

GRI 414

GRI 307
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https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/responsibility-environment/diakirixi
https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/responsibility-environment/diakirixi
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%ce%9a%ce%a9%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%91%ce%a3-%ce%97%ce%98%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3-%ce%a3%ce%a5%ce%9c%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%91%ce%a3-%ce%94%ce%95ONT%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3_GR.pdf
https://www.nbg.gr/greek/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/%ce%9a%ce%a9%ce%94%ce%99%ce%9a%ce%91%ce%a3-%ce%97%ce%98%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3-%ce%a3%ce%a5%ce%9c%ce%a0%ce%95%ce%a1%ce%99%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%91%ce%a3-%ce%94%ce%95ONT%ce%9f%ce%9b%ce%9f%ce%93%ce%99%ce%91%ce%a3_GR.pdf
https://www.nbg.gr/english/the-group/corporate-governance/regulations-principles/Documents/EN_CodeEthics.pdf
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Παγκόσμια εκστρατεία του WWF «Η 
Ώρα της Γης»
Η Εθνική Τράπεζα συμμετείχε, για 
11η συνεχή χρονιά, στην παγκόσμια 
εκστρατεία του WWF «Η Ώρα της Γης», 

1  (TCFD (2017), Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures-Final 
Report, https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-
Report-11052018. pdf).

διακόπτοντας συμβολικά για μια ώρα τον 
εξωτερικό φωτισμό σε 5 κεντρικά της 
κτήρια για να παροτρύνει το προσωπικό 
της και την πελατεία της να στηρίξουν 
αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η Εθνική Τράπεζα προσδίδει ιδιαίτερη 
σημασία στους κινδύνους που ενδέχεται 
να παρουσιαστούν ως επίπτωση της 
κλιματικής αλλαγής. 

Σύμφωνα με τις συστάσεις του Συμβουλίου 
Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας 
(Final Report - Recommendations of the 
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures), «…είναι πιο σημαντικό 
από ποτέ, οι επιχειρήσεις να ηγηθούν 
στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση 
των κινδύνων (που προέρχονται από 
την κλιματική αλλαγή) – αλλά και στην 
αξιοποίηση των αντίστοιχων ευκαιριών – για 
τη δημιουργία μιας πιο δυνατής, ανθεκτικής 
και βιώσιμης παγκόσμιας οικονομίας».1

Η κλιματική αλλαγή επιφέρει σημαντικούς 
κινδύνους στα τραπεζικά ιδρύματα, 
καθώς και σε τραπεζικούς πελάτες 
λόγω της επιβολής αυστηρότερων 
νομοθετικών μέτρων για τη διαχείριση 
των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου, 
της αύξησης των ασφαλίστρων, της 
αρνητικής κοινής γνώμης σχετικά με τις 
ρυπαίνουσες βιομηχανίες και των φυσικών 
καταστροφών.
Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την 

κλιματική αλλαγή είναι: 
• Φυσικοί κίνδυνοι
• Κίνδυνοι μετάβασης
• Κίνδυνοι λόγω μη συμμόρφωσης με

το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό
πλαίσιο.

Ωστόσο, ενώ οι κίνδυνοι από την κλιματική 
αλλαγή είναι ορατοί, παρουσιάζονται 
ταυτόχρονα και σημαντικές ευκαιρίες 
ανάπτυξης, τις οποίες η Εθνική Τράπεζα 
προτίθεται να αξιοποιήσει. Ενδεικτικά, 
η διαμόρφωση μιας οικονομίας που θα 
παράγει λιγότερους ρύπους σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο θα προσδώσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους 
οργανισμούς που έχουν ήδη δράσει 
προληπτικά προς αυτή την κατεύθυνση, 
ενώ παράλληλα θα αναδείξει δυναμικά 
νέες αγορές και καινοτόμα προϊόντα 
για τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, οι οποίες θα αποτελέσουν 
ένα νέο πεδίο δραστηριοποίησης. Εντός 
του 2020 προγραμματίζεται η καθιέρωση 
πλαισίου έκδοσης Πράσινου Ομολόγου 
(Green Bond Framework), προκειμένου 
η Τράπεζα να προσελκύσει πελάτες 
που ενδιαφέρονται για φιλικές προς το 
περιβάλλον επενδύσεις. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο εφαρμογής της δέσμευσης της Εθνικής Τράπεζας για μια περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη λειτουργία, η Τράπεζα έχει αναπτύξει και εφαρμόζει από το 2004 Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001. Βασικό 
στόχο της Τράπεζας αποτελεί η λήψη της σχετικής πιστοποίησης εντός του 2021. Μέσω 
της ανάλυσης τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη λειτουργία 
της Τράπεζας, καθορίστηκαν οι πέντε βασικοί άξονες για το πρόγραμμα δράσης της. 

Εφαρμογή πολι-
τικής ανάλυσης 
και εκτίμησης 

περιβαλλοντικών 
κινδύνων στις 

επενδυτικές και 
πιστοδοτικές 
διαδικασίες

Εξορθολογι-
σμός των επαγ-

γελματικών 
μετακινήσεων

Αποτελεσματι-
κή διαχείριση 
χαρτιού και 

στερεών απο-
βλήτων

Εφαρμογή πε-
ριβαλλοντικών 
κριτηρίων στις 

προμήθειες

Εξοικονόμηση 
ενέργειας και 

φυσικών πόρων 
γενικότερα
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https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://www.fsb-tcfd.org/wp-content/uploads/2017/06/FINAL-2017-TCFD-Report-11052018.pdf
https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/responsibility-environment/esm
https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/responsibility-environment/esm
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας και ο περιορισμός της κατανάλωσής 
της αποτελούν σημαντικές παραμέτρους των δράσεων που συνιστούν μέρος 
της στρατηγικής ΕΚΕ της Τράπεζας. Στην κατεύθυνση αυτή, κατά το 2019, 
πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:

Δράσεις

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας  
(σε kWh / 
έτος)

Μείωση 
Εκπομπών CO2 
(σε kg CO2 / 
έτος)

Ενεργειακή αναβάθμιση σε 11 ανελκυστήρες της 
Τράπεζας

16.827 16.641

Ολοκλήρωση αλλαγής λαμπτήρων με 
αντίστοιχους LED σε 14 κτήρια Διοίκησης της 
Τράπεζας

420.320 415.696

Ολοκλήρωση αντικατάστασης προβολέων με 
αντίστοιχους LED

297.128 293.860

Ολοκλήρωση Ενεργειακής αναβάθμισης 
Μηχανογραφικού Κέντρου στον Γέρακα

3.000.000 2.967.000

Κεντρική απενεργοποίηση των σταθμών εργασίας 
(PC) των Μονάδων της Τράπεζας μετά τις 19:00 
ή τις 22:00, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε 
Μονάδας (σε εφαρμογή από το 2011)

772.200 763.705

Σύνολο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης 
εκπομπών CO2

4.506.475 4.456.902

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας της Τράπεζας για το 2019 ανήλθε σε 237.523 GJ.
Αναλυτικότερα, η συνολική κατανάλωση ενέργειας της Τράπεζας το 2019 για ηλεκτρικό 
ρεύμα και θέρμανση ανήλθε σε 227.814 GJ. Συγκεκριμένα:
• Κατά το 2019, η κατανάλωση ενέργειας ηλεκτρικού ρεύματος των 694 

καταμετρημένων μετρητών κτηρίων της Τράπεζας (Διοίκηση και Καταστήματα) και 
των 791 off-site ATMs ανήλθε σε 52.800 MWh (190.079 GJ). Από την κατανάλωση 
αυτή εκτιμάται ότι το ποσοστό της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές αντιστοιχεί σε περίπου 30,75%, σύμφωνα με την πληροφόρηση που 
δηλώνεται από τους παρόχους, σε συνολικό μείγμα καυσίμου.

• Επιπρόσθετα, η κατανάλωση ενέργειας το 2019 από:
• Φυσικό αέριο (742.481 m3) ανήλθε σε 8.539 MWh (30.739 GJ).
• Πετρέλαιο θέρμανσης (185.094 lt) ανήλθε σε 1.943 MWh (6.997 GJ).
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Κατανάλωση ενέργειας από κίνηση αυτοκινήτων (2019)*

Είδος Καυσίμου Ποσότητα (lt) Κατανάλωση ενέργειας από κίνηση 
αυτοκινήτων (MWh)

Πετρέλαιο 85.363 880

Βενζίνη 188.661 1.804

Υγραέριο 1.863 13

Σύνολο 275.887 2.697
* Η Τράπεζα καταμετρά αναλυτικά την κατανάλωση ενέργειας του στόλου των αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί 
και για τα οποία διαθέτει κάρτα καυσίμων για τον εφοδιασμό τους.

Η Τράπεζα διαθέτει 258 εταιρικά 
αυτοκίνητα (πετρελαιοκίνητα και 
βενζινοκίνητα), ενώ παράλληλα εξετάζει 

την ανανέωση του στόλου της με οχήματα 
νεότερης τεχνολογίας και φιλικότερα 
προς το περιβάλλον.

16%

80%

4%

Θέρμανση 

Ηλεκτρική ενέργεια

Οδικές μεταφορές

Κατανάλωση Ενέργειας (%) κατά το 2019

Εκπομπές αερίων CO2 από κατανάλωση ενέργειας* (2019)

Είδος Ενέργειας Εκπομπές CO2 (t)

Ηλεκτρικό Ρεύμα (1) 52.219

Θέρμανση χώρων [Φυσικό Αέριο (2) + Πετρέλαιο Θέρμανσης (3) (4)] 1.674+513 = 2.187

Οδικές Μεταφορές (5) 712

Σύνολο 55.118
*Συντελεστές μετατροπής υπολογισμού εκπομπών αερίων CO

2
: 

(1) 0,989 Kg CO
2
 / KWh ο συντελεστής μετατροπής [Βάσει Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Άρθρο 

5, παρ.6)].
(2) 0,196 Kg CO

2
 / ΚWh ο συντελεστής μετατροπής [Βάσει Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Άρθρο 

5, παρ.6)].
(3) 0,264 Kg CO

2
 / KWh ο συντελεστής μετατροπής [Βάσει Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Άρθρο 

5, παρ.6)].
(4) 10,5 KWh / lt συντελεστής μετατροπής των λίτρων πετρελαίου θέρμανσης σε KWh [Βάσει Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Άρθρο 5, παρ.6)]. 
(5) 10,31 KWh / lt συντελεστής μετατροπής των λίτρων πετρελαίου κίνησης σε KWh [Βάσει GHG Protocol]. 
Οι άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (scope 1) υπολογίστηκαν σε 2.922 t CO

2
 eq (1. οι συντελεστές 

εκπομπής CH
4
 και N

2
O προέρχονται από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του IPCC 2006, 2. Για τις οδικές μεταφορές 

υπολογίστηκαν μόνο οι εκπομπές CO
2
, καθώς δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία για την απόσταση που διένυσαν τα 

αυτοκίνητα του στόλου). 
Οι έμμεσες εκπομπές ανήλθαν σε 52.366 t CO

2
 eq. (οι συντελεστές εκπομπής CH

4
 και N

2
O προέρχονται από την 

απογραφή εκπομπών αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου και στοιχεία της EUROSTAT).

Μείωση Εκπομπών
Η Εθνική Τράπεζα συνέχισε και το 2019 την προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών 
του διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
), μέσω της λήψης μέτρων που αφορούν:

• Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για τη λειτουργία των κτηρίων της. 
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• Την προμήθεια νέου και την 
αναβάθμιση του υπάρχοντος 
εξοπλισμού της.

• Τον εξορθολογισμό των 
μετακινήσεων των στελεχών και της 
πελατείας της.

 

 *1,852 χλμ./μίλι ο συντελεστής μετατροπής [Βάσει GHG Protocol]. 

**0,00013 t CO2/χλμ. ο συντελεστής μετατροπής [Βάσει GHG Protocol].
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Παράλληλα, για την εξυπηρέτηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της και τη μείωση 
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, 
η Τράπεζα διαθέτει υπηρεσιακά 
λεωφορεία για τη μεταφορά του, από 
και προς τους χώρους εργασίας του για 
ορισμένα κτήρια, τα οποία βρίσκονται 
εκτός του κέντρου της Αθήνας. 
Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του 2019 
πραγματοποιήθηκαν 4.536 δρομολόγια, 
με το σύνολο του μετακινούμενου 
προσωπικού να ανέρχεται σε ~500 άτομα 
ημερησίως. 

Σημαντικότερα μέτρα που 
ελήφθησαν κατά το 2019 για τη 
μείωση των μετακινήσεων του 
ανθρώπινου δυναμικού 
• Αύξηση των παρεχόμενων 

προγραμμάτων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (e-learning  courses) 
τα οποία ανήλθαν σε 74. Αντίστοιχα 
οι συμμετοχές σε ηλεκτρονικά 
μαθήματα ξεπέρασαν τις 23.300 
εντός του 2019.

• Κατά τη διάρκεια του 2019, 
διατέθηκαν 2 διαφορετικές θεματικές 
ενότητες σε 19 διοργανώσεις webinar 
(συνεδρίες εικονικής τάξης). Οι 
συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν  και 
αλληλεπίδρασαν με τον εισηγητή 
σε πραγματικό χρόνο χωρίς να 
χρειάζεται να μετακινηθούν 
συμβάλλοντας στη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
Τράπεζας.

• Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης 
της εκπαίδευσης υλοποιήθηκαν 
147 εκπαιδευτικές διοργανώσεις 
στην περιφέρεια, στις πόλεις όπου 

υπήρχαν κατάλληλες υποδομές για 
τη διεξαγωγή τέτοιων σεμιναρίων 
(Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κομοτηνή, 
Τρίκαλα, Βόλο, Λάρισα, Ιωάννινα, 
Άμφισσα, Πάτρα, Ναύπλιο, 
Αργοστόλι, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, 
Μυτιλήνη, Ρόδο, Σάμο, Σύρο, 
Ηράκλειο Κρήτης και Χίο).

• Παράλληλα, στο πλαίσιο των 
Εκπαιδευτικών Διοργανώσεων εκτός 
Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν 31 
Distance Learning εκπαιδεύσεις 
με 205 συμμετοχές σε Ελλάδα και 
εξωτερικό που αντιστοιχούν σε 3.880 
ανθρωποώρες και συνέβαλλαν στον 
περιορισμό των μετακινήσεων με 
σημαντικό όφελος για το περιβάλλον 
και οικονομίες κλίμακας για την 
Τράπεζα.

• H Υποδιεύθυνση Επιλογής της 
Τράπεζας πραγματοποίησε 
συνδυαστικά κάποιες συνεντεύξεις 
με εκπαίδευση, κατά τις ημέρες 
και ώρες που οι εργαζόμενοι είχαν 
προσέλθει για παρακολούθηση ενδο-
επιχειρησιακών σεμιναρίων. 

• Επίσης, πραγματοποίησε 
συνεντεύξεις για Μονάδες της 
Τράπεζας και του Ομίλου μέσω Skype 
και video conference.

• Η Τράπεζα, προκειμένου να 
περιορίσει τις μετακινήσεις των 
στελεχών της, έχει εγκαταστήσει 38 
συστήματα τηλεδιασκέψεων (video 
conference) σε Μονάδες της στην 
Ελλάδα και σε θυγατρικές της στο 
εξωτερικό. 

Μείωση έμμεσων εκπομπών 
Η παροχή υπηρεσιών από την Τράπεζα 
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είναι συνυφασμένη με την μετακίνηση 
των πελατών από και προς τα 
Καταστήματα. Η Τράπεζα έχει μεριμνήσει 
προς την κατεύθυνση του περιορισμού 
των εν λόγω μετακινήσεων, τόσο σε 
επίπεδο περιορισμού του πλήθους 
των επισκέψεων όσο και σε επίπεδο 
μείωσης των χιλιομετρικών αποστάσεων 
που χρειάζεται να διανύουν οι πελάτες 
της, όταν απαιτείται η επίσκεψή τους 
σε σημείο εξυπηρέτησης της Τράπεζας 
(Κατάστημα ή ATMs).
Σε ό,τι αφορά στον περιορισμό των 
μετακινήσεων, αυτός επιτυγχάνεται με 
τη συνεχή αύξηση του αριθμού των 
τραπεζικών συναλλαγών οι οποίες 
διενεργούνται μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών internet και mobile banking. 
Οι συναλλαγές μέσω του internet 
banking αυξήθηκαν κατά 9,2% το 2019 
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, 
ενώ οι συναλλαγές μέσω mobile banking 
αυξήθηκαν κατά 56,1%. Επιπλέον, το 2019 
ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών 
των ηλεκτρονικών καναλιών internet 
και mobile banking προσέγγισε τα 2,38 
εκατομμύρια σημειώνοντας αύξηση 19,5%, 
ενώ οι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 
24,6%.  
Για αναλυτικότερες πληροφορίες, βλέπε 
επίσης την ενότητα «Με Ευθύνη για την 
Αγορά» και την ιστοσελίδα της Τράπεζας 
ΕΤΕ - Κεντρική Σελίδα

Στιβάδα του όζοντος

Κατά το 2019, ολοκληρώθηκε η 
αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών 
μηχανημάτων τεχνολογίας R22 σε 
ποσοστό 90%.  Αντίστοιχα, όπως 
προβλέπεται από τη νομοθεσία, έχουν 
αντικατασταθεί όλα τα συστήματα 
πυρόσβεσης που περιείχαν Ηalon, με νέα 
υλικά πιο φιλικά προς το περιβάλλον. 
Με τις παραπάνω δράσεις η Εθνική 
Τράπεζα φροντίζει, ώστε να έχει στην 
κατοχή της συστήματα που περιέχουν 
όσο το δυνατόν λιγότερο επιβαρυντικές 
προς το περιβάλλον χημικές ουσίες. 

Διαχείριση νερού
Η Εθνική Τράπεζα έχει αναγνωρίσει 
τη σημασία της αποτελεσματικής 
διαχείρισης του νερού, καθώς αυτό 
αποτελεί σημαντικό φυσικό πόρο, ο 
οποίος δέχεται συνεχώς πιέσεις από τις 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τόσο 
σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Το σύνολο της κατανάλωσης νερού 
από την Εθνική Τράπεζα προέρχεται 
από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης. 
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων 
της Τράπεζας, η κύρια χρήση νερού 
αφορά στους χώρους υγιεινής και την 
καθαριότητα των χώρων εργασίας. 
Η χρήση υδρόψυκτων κλιματιστικών 
είναι περιορισμένη. Ως αποτέλεσμα, οι 
ενέργειες της Τράπεζας  επικεντρώθηκαν 
κυρίως στην πρόληψη και στην αποφυγή 
διαρροών μέσω τακτικών συντηρήσεων 
του δικτύου. 
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Διαχείριση στερεών αποβλήτων  
Η Τράπεζα, ως χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός, χρησιμοποιεί κυρίως 
είδη εξοπλισμού και αναλώσιμα υλικά 
γραφείου. Οι κυριότερες προμήθειες της 
Τράπεζας σε υλικά είναι: γραφική ύλη, 
λαμπτήρες, μπαταρίες, UPS, αναλώσιμα 
είδη γραφείου, αναλώσιμα εκτυπωτικών 
μηχανημάτων, χαρτί, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και λοιπές ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές.

Προμήθεια, διαχείριση και 
ανακύκλωση χαρτιού
Στην καθημερινή λειτουργία της 
Τράπεζας, το χαρτί αποτελεί τον 
κύριο όγκο των παραγόμενων 
στερεών αποβλήτων της. Από το 2011 
η διαχείριση της αλληλογραφίας 
της Τράπεζας (εσωτερική και προς 
τρίτους) υλοποιείται πλήρως μέσω του 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης 
Αλληλογραφίας (ΣΗΔΑ), με αποτέλεσμα 
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τη σημαντική μείωση των εκτυπώσεων 
και της κατανάλωσης χαρτιού. Κατά τη 
διάρκεια του 2019 πραγματοποιήθηκαν 
περαιτέρω αναβαθμίσεις του ΣΗΔΑ 
με αποτέλεσμα να διακινηθούν μέσω 
αυτού 675.400 έγγραφα εξοικονομώντας 
περίπου 1.688.500 σελίδες εκτυπώσεων. 
Στον περιορισμό της κατανάλωσης 
χαρτιού συνέβαλλε και η εφαρμογή της 
ηλεκτρονικής υπογραφής, e-signature 
(εξοικονόμηση περίπου 1,8 εκατ. σελίδες 
εκτυπώσεων/μήνα).
Με στόχο και την προστασία του 
περιβάλλοντος, η Τράπεζα δημιούργησε 
την υπηρεσία i-bank statements, ώστε οι 
πελάτες της να λαμβάνουν ηλεκτρονικά 
ειδοποίηση για την έκδοση των 
λογαριασμών τους, για τις πιστωτικές 
κάρτες, τα στεγαστικά ή καταναλωτικά 
τους δάνεια και τα επενδυτικά τους 
προϊόντα και να έχουν πρόσβαση στους 
λογαριασμούς αυτούς μέσω του internet 
banking, διακόπτοντας με αυτό τον τρόπο 
την αποστολή έντυπων λογαριασμών. 
Ήδη, τα έγχαρτα statements σε 

περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς 
πελατών, έχουν αντικατασταθεί από 
ηλεκτρονικά. Παράλληλα, η Τράπεζα 
συνεχίζει σε διαρκή βάση να εμπλουτίζει 
τα ηλεκτρονικά κανάλια i-bank με νέες 
υπηρεσίες και περισσότερες συναλλαγές, 
επιτρέποντας στους πελάτες της να 
πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους 
από το σπίτι  ή χρησιμοποιώντας το 
κινητό τους, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες 
την εβδομάδα. 
Παράλληλα, η Τράπεζα προμηθεύτηκε 
για το σύνολο των αναγκών της σε χαρτί 
(Α4, Α3, καθώς και ειδικές εκτυπώσεις) 
ανακυκλώσιμο χαρτί με σήμανση EU 
Ecolabel πιστοποιημένης αειφορικής 
ξυλείας FSC (Forest Stewardship Council) 
ή PEFC (Programme for the Endorsement 
of Forest Certification). Το χαρτί αυτό 
έχει λευκανθεί με μεθόδους φιλικές 
προς το περιβάλλον (ECF, PCF, TCF) και 
όχι με χλώριο, το οποίο είναι ιδιαίτερα 
επιβλαβές. Το συνολικό βάρος των 
προμηθειών ανακυκλώσιμου χαρτιού Α3 
και Α4 ανήλθε στα 480.079 kg.

Συνολική και ανά εργαζόμενο ανακύκλωση χαρτιού
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Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του 2019, 
το 74% των εκπαιδεύσεων της Τράπεζας 

πραγματοποιήθηκε ψηφιακά. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα, να εξοικονομηθούν πάνω 
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από 2,6 εκατ. σελίδες χαρτιού. 

Διαχείριση λοιπών στερεών 
αποβλήτων 
Η Τράπεζα ανακυκλώνει συστηματικά 
μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών και 
αδειοδοτημένων φορέων (ΣΥΔΕΣΥΣ 
Α.Ε.,  Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., 
Φωτοκύκλωση Α.Ε., ΑΦΗΣ Α.Ε.) 
συσσωρευτές, μικρές μπαταρίες, 
λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης, 
καθώς και ηλεκτρικό/ηλεκτρονικό

εξοπλισμό-ΗΗΕ (π.χ. Η/Υ, οθόνες, 
εκτυπωτές κ.λπ.). Οι ανωτέρω 
ανακυκλώσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω 
των κατά τόπους σημείων συλλογής 
(κτηρίων Διοίκησης και Καταστημάτων 
της Τράπεζας) που υπάρχουν στο 
σύνολο σχεδόν των κτηριακών της 
εγκαταστάσεων, ενώ στην αποκομιδή 
και ανακύκλωση των μικρών μπαταριών 
συνεισφέρουν και οι κατασκηνώσεις  του 
ΤΥΠΕΤ.

Αποκομιδή για ανακύκλωση μικρών μπαταριών, ΗΗΕ και λαμπτήρων (σε 
τόνους)

4 4 5

2 3 2
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Αποκομιδή αποβλήτων ΗΗΕ της Τράπεζας για εναλλακτική διαχείριση (σε τόνους)

Αποκομιδή λαμπτήρων για ανακύκλωση από τους χώρους της Τράπεζας (σε τόνους)

Αποκομιδή μικρών μπαταριών για ανακύκλωση (σε τόνους)

Επιπρόσθετα, από το 2014, έχει 
ολοκληρωθεί η ανάθεση της 
εξυπηρέτησης των εκτυπωτικών αναγκών 
Managed Print Services (MPS) των 
Κεντρικών Υπηρεσιών της Τράπεζας 
και του συνόλου πλέον του Δικτύου 
των Καταστημάτων της σε εξωτερικό 
συνεργάτη, επιτυγχάνοντας την 
κεντρική διαχείριση των εκτυπωτικών 
αναγκών. Αποτέλεσμα αυτού του 
προγράμματος είναι η μείωση των 
εκτυπώσεων γεγονός που συνεπάγεται 

τη μείωση της κατανάλωσης χαρτιού 
και μελανιών. Το σύνολο των χρηστών 
που εξυπηρετούνται πλέον από το 
σύστημα ανέρχεται σε περίπου 8.200 
άτομα. Κατά το 2019, η συνολική 
προμήθεια τόνερ μέσω του συστήματος 
MPS ανήλθε σε 11.353 τεμάχια, ενώ 
ανακυκλώθηκαν 4.583 τεμάχια μέσω των 
3.727 μονάδων MPS. Στα προσδοκώμενα 
οφέλη περιλαμβάνεται η μείωση του 
εκτυπωτικού-λειτουργικού κόστους κατά 
25-35%.
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*  Συμπεριλαμβάνονται και τα τόνερ που ανακυκλώνονται μέσω του συμβεβλημένου φορέα του 
συστήματος MPS

Με σκοπό την ελαχιστοποίηση της 
περιβαλλοντικής επίπτωσης από τόνερ 
και λοιπό εξοπλισμό (μηχανογραφικό 
και λοιπά έπιπλα και συσκευές), η 
Τράπεζα προχωρά σε ανακύκλωσή 
τους ή και δωρεά τους, με σκοπό 
την επαναχρησιμοποίηση. Το 2019, 
ανακατασκευάστηκαν ή ανακυκλώθηκαν 
πάνω από 4,5 χιλιάδες τόνερ και 427 
συσκευές και έπιπλα δωρίσθηκαν με 
σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 
κυκλική οικονομία. 

Αρχή της Πρόληψης
Η Εθνική Τράπεζα κατά τη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων χρηματοδότησης 
λαμβάνει υπόψη της την αρχή της 
πρόληψης, τόσο στον επιχειρησιακό 
σχεδιασμό όσο και στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων. Η λειτουργία της Τράπεζας, 
ως χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, 
δεν εμπεριέχει εγγενώς αυξημένες 
πιθανότητες εμφάνισης άμεσου 
περιβαλλοντικού κινδύνου (όπως μια 
βαριά βιομηχανία). Παρόλα αυτά, η Εθνική 
Τράπεζα αναλαμβάνει προληπτικές 
δράσεις, υιοθετώντας βασικές αρχές του 
ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου. 

Υπεύθυνη χρηματοδότηση 
– αξιολόγηση και διαχείριση 
περιβαλλοντικού κινδύνου 
Η Εθνική Τράπεζα χρησιμοποιεί το 
Μοντέλο Αξιολόγησης Επιχειρηματικών 
Πιστοδοτήσεων, το οποίο υλοποιείται 
μέσω του Συστήματος Risk Analyst, 
που αναπτύχθηκε από την εταιρεία 
Moody’s Analytics, για την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας της 
πλειονότητας των επιχειρήσεων (μεγάλων 
και μεσαίων) που εντάσσονται στο 

επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιό της. 
Στο μοντέλο αυτό της αξιολόγησης 
περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων κριτηρίων, 
η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και κινδύνων του κάθε 
κλάδου οικονομικής δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων, η οποία διαβαθμίζεται σε 
τρία επίπεδα (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό). 
Η αξιολόγηση διενεργείται τουλάχιστον 
κάθε 12 μήνες (σε ορισμένες περιπτώσεις 
η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη, 4-6 
μήνες) και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
και επισκέψεις των Υπευθύνων Σχέσεων 
με Πελατεία (R.M.) στις εγκαταστάσεις 
των επιχειρήσεων.
Επίσης, η Τράπεζα φροντίζει για την 
έγκριση νέων χρηματοδοτήσεων με 
γνώμονα τη στήριξη επιχειρηματικών 
ενεργειών που αποσκοπούν στην 
ενίσχυση της απασχόλησης και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μη 
τήρηση της περιβαλλοντικής και 
υγειονομικής νομοθεσίας, από πλευράς 
του πιστούχου και των τυχόν εγγυητών, 
μπορεί να οδηγήσει σε καταγγελία 
του δανείου από πλευράς της 
Τράπεζας. Ρυπογόνες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες, χωρίς τη λήψη των 
απαραίτητων μέτρων, θεωρούνται 
ανεπιθύμητες με βάση την πιστωτική 
πολιτική της Τράπεζας.
Από την Τράπεζα ενισχύονται και 
υποστηρίζονται δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν το συνολικό περιβαλλοντικό 
δυναμικό της χώρας, όπως:
• Παραγωγή «πράσινων», 

παραδοσιακών και οργανικών 
προϊόντων.

• Υποδομές (Ο.Τ.Α. κ.λπ.).
• Επενδύσεις περιβαλλοντικής 

προστασίας, «καθαρής» τεχνολογίας, 
πιστοποίησης συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

FS8
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εξοικονόμησης ενέργειας και 
φυσικών πόρων.

• Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά 
σχήματα περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας.

• Έρευνα και ανάπτυξη (R&D) 
περιβαλλοντικών προϊόντων και 
πρακτικών.

Η Τράπεζα δεν προβαίνει στη 
χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
που έχουν απαγορευθεί από 
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ενδεικτικά αναφέρονται: η εμπορία 
προστατευόμενης άγριας πανίδας, η 
παραγωγή και εμπορία ραδιενεργών 
υλικών και χημικών ουσιών που έχουν 
απαγορευθεί από διεθνή πρωτόκολλα, η 
μεταφορά και απελευθέρωση στο φυσικό 
περιβάλλον γενετικά τροποποιημένου 
υλικού κ.ά. Για τη χρηματοδότηση 
διάφορων δραστηριοτήτων λαμβάνονται 
υπόψη γνωμοδοτήσεις και μελέτες των 
αρμοδίων αρχών, καθώς και ανεξάρτητων 
εκτιμητών με εξειδίκευση στο εκάστοτε 
αντικείμενο για την αξιολόγηση και 
εποπτεία του περιβαλλοντικού κινδύνου. 
Σημειώνεται ότι όσον αφορά στις 
χρηματοδοτήσεις που γίνονται από 
τον Τομέα Ειδικών Πιστοδοτήσεων και 
Κοινοπρακτικών Δανείων της Εθνικής 
Τράπεζας, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 
αξιολογούνται, όποτε απαιτείται, κατά 
περίπτωση (adhoc) από εξειδικευμένους 
τεχνικούς και περιβαλλοντικούς 
συμβούλους, που ενεργούν για 
λογαριασμό των δανειστριών Τραπεζών. 
Οι σύμβουλοι αυτοί διενεργούν 
τους σχετικούς ελέγχους στα προς 
χρηματοδότηση έργα και πιστοποιούν 
τόσο τη συμμόρφωση των έργων με 
τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας όσο και την έκδοση των 
σχετικών αδειών. Για το μεγαλύτερο 
μέρος του χαρτοφυλακίου των 48 έργων  
της Διεύθυνσης  Ειδικών Πιστοδοτήσεων 
έχουν χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένοι 
τεχνικοί και περιβαλλοντικοί σύμβουλοι, 
ενώ για κάθε έργο απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εκταμίευση του 
δανείου αποτελεί η συμμόρφωση με 
τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους 
και η έκδοση των σχετικών αδειών και 
πιστοποιητικών. 

Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και 
κοινωνικών όρων σε συναλλαγές
Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση έργων 
και γενικότερα στην πραγματοποίηση 
επενδύσεων, απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επιχείρηση ή γενικότερα 
τον φορέα υλοποίησης αποτελεί η 
προσκόμιση έγκρισης από όλες τις 
εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές, η 
οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
μελέτη για τις περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιπτώσεις του έργου (π.χ. 
χρηματοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας, Έργων υποδομών, Εθνικών 
Οδών, Μετρό, κ.λπ.). Η συμμόρφωση με 
τους περιβαλλοντικούς όρους αποτελεί 
προϋπόθεση εκταμίευσης των δανείων. 
Στις συμβάσεις κοινοπρακτικών και 
ομολογιακών δανείων που συνάπτει η 
Τράπεζα, προβλέπονται όροι σύμφωνα 
με τους οποίους ο Εκδότης και οι 
τυχόν Εγγυητές οφείλουν να τηρούν 
την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική 
και υγειονομική νομοθεσία και η 
μη τήρησή της δύναται να αποτελεί 
Γεγονός Καταγγελίας (Event of 
Default). Μετά την εκταμίευση, τυχόν 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων 
που χρηματοδοτήθηκαν καλύπτονται 
μέσω ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Προστασία της βιοποικιλότητας 
Για την Εθνική Τράπεζα η ευθύνη 
απέναντι στο περιβάλλον και η 
εφαρμογή Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
αποτελούν θεμέλιο λίθο ορθής εταιρικής 
συμπεριφοράς και συνεισφοράς 
των επιχειρήσεων στην Αειφόρο 
Ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της 
Κλιματικής Αλλαγής. Στο πλαίσιο 
αυτό, εφαρμόζει πολιτική ανάλυσης 
και εκτίμησης των περιβαλλοντικών 
κινδύνων στις επενδυτικές και 
πιστοδοτικές διαδικασίες. Δεσμεύεται 
παράλληλα να συμμορφώνεται 
πλήρως με τη σχετική περιβαλλοντική 
νομοθεσία, απορρίπτοντας αιτήματα 
για χρηματοδοτήσεις επενδύσεων 
σε προστατευόμενες περιοχές. 
Επιπλέον, σε συνέχεια της πολυετούς 
ευαισθητοποίησής της σε θέματα 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας, χορηγεί χρηματικά ποσά 
για την προστασία και βέλτιστη διαχείριση 
σημαντικών βιοτόπων της χώρας.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
Η Εθνική Τράπεζα, ανταποκρινόμενη 
στο ενδιαφέρον της κοινωνίας και των 
πελατών της για υπηρεσίες και προϊόντα 
τα οποία συμβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος, υποστηρίζει 

επενδύσεις για την υλοποίηση έργων 
φιλικών προς αυτό.

GRI 304
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Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) 
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους 
της Εθνικής Τράπεζας για το 2019 
ήταν η χρηματοδότηση έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι 
οποίες αποτελούν κλάδο με ιδιαίτερη 
προοπτική ανάπτυξης. H Τράπεζα 
εστίασε στην ανάληψη επενδυτικών 
πρωτοβουλιών σε τομείς καινοτομίας 
και υψηλής τεχνογνωσίας καθώς και 
στη χρηματοδότηση ερευνητικών 
προγραμμάτων για τεχνολογίες 
που συνδράμουν στην προσπάθεια 
της χώρας μας για θετικότερο 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο. Για τον λόγο 
αυτό, η Τράπεζα έχει δημιουργήσει 

εξειδικευμένη ομάδα στελεχών, η 
οποία ασχολείται συστηματικά με 
την πιστοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ, 
παρέχοντας ταυτόχρονα συμβουλές 
στους υποψήφιους επενδυτές μεγάλων 
έργων, καθώς και μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Τα δάνεια για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 
τη συστηματική διαχείριση αστικών και 
εμπορικών αποβλήτων συμβάλλουν 
στον περιορισμό εκπομπής ρύπων CO

2
. 

Κατά το 2019 χρηματοδοτήθηκαν αιολικά 
και φωτοβολταϊκά πάρκα καθώς και 
υδροηλεκτρικά και λοιπά έργα ΑΠΕ.

Εγκρίσεις για πιστοδοτήσεις επενδύσεων Α.Π.Ε. (€ εκατ.)
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Ναυτιλία  
Στον τομέα της Ναυτιλίας, το λογιστικό 
υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου της 
Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Εργασιών 
στις 31.12.2019 ανήλθε σε €1.700,4 εκατ., 
αποτελώντας το 13,9% του συνολικού 
επιχειρηματικού (domestic corporate) 
χαρτοφυλακίου της Τράπεζας και 
περιλάμβανε 213 ενυπόθηκα πλοία μέσω 
διμερούς ή κοινοπρακτικού δανεισμού.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής 
της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών 
Εργασιών εντάσσεται η συνεχής 
προσπάθεια διατήρησης της ποιότητας 
και του ηλικιακού προφίλ των 
χρηματοδοτούμενων πλοίων. Σε ό,τι 
αφορά την ηλικιακή διάρθρωση του 
χαρτοφυλακίου, σημειώνεται ότι στις 
31.12.2019, το 20% του χαρτοφυλακίου 
εξασφαλιζόταν από πλοία ηλικίας έως 5 
ετών και το 60% από πλοία ηλικίας έως 10 
ετών.

Ειδικότερα, στον τομέα μεταφοράς ξηρού 
φορτίου οι χρηματοδοτήσεις εστιάζουν 
σε πλοία σχετικά μικρής ηλικίας σε μία 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού του στόλου 
με πλοία λιγότερο ενεργοβόρα και πιο 
αποδοτικά. Επιπρόσθετα, στον χώρο των 
δεξαμενόπλοιων και λόγω της φύσης 
των φορτίων, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα, 
ούτως ώστε οι χρηματοδοτήσεις να 
αφορούν σε πλοία που, εκτός από νεαρά 
σε ηλικία (30% των χρηματοδοτήσεων 
σε δεξαμενόπλοια εξασφαλίζονται με 
πλοία ηλικίας έως 5 ετών), τηρούν τις 
τελευταίες προδιαγραφές πρόληψης 
ρύπανσης, σύμφωνα πάντα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες 
και Κανονισμούς προστασίας του 
περιβάλλοντος. Σε κάθε περίπτωση, 
στις δανειακές συμβάσεις προβλέπεται 
ότι η μη τήρηση, από πλευράς του 
πλοιοκτήτη, των διεθνών περιβαλλοντικών 
κανονισμών μπορεί να οδηγήσει σε 
καταγγελία του δανείου από την Τράπεζα.
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GRI 307-1

Διευθέτηση παραπόνων για 
περιβαλλοντικά θέματα

Η Τράπεζα καταβάλλει πάντοτε κάθε 
δυνατή προσπάθεια συμμόρφωσης 
με τους σχετικούς κανονισμούς ή την 
υφιστάμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο 
αυτό, προχώρησε άμεσα στη λήψη 
όλων των ενδεδειγμένων μέτρων σε ό,τι 
αφορά τον καθαρισμό κτηρίων και την 
αποκατάσταση τυχόν ζημιών, έπειτα από 
σχετική αναφορά-παράπονο. 

Κατά τη διάρκεια του 2019 προκύπτει 
ότι 4 παράπονα για περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις κατατέθηκαν μέσω 
επίσημων μηχανισμών παραπόνων και 
επιλύθηκαν εντός του έτους. Τα εν λόγω 
παράπονα αφορούσαν σε: συναγερμό 
Καταστήματος, κατάσταση εξωτερικών 
όψεων Καταστημάτων, ατμόσφαιρα εντός 
Καταστημάτων. 
Κατά το έτος 2019 δεν επιβλήθηκαν 
πρόστιμα σχετικά με το περιβάλλον στην 
Τράπεζα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ– ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
Η Τράπεζα, αποσκοπώντας στη συνεχή 
βελτίωση της εφαρμογής του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
στην ενίσχυση της επιχειρηματικής 
περιβαλλοντικής κουλτούρας, καθώς 
και στην ευαισθητοποίηση των 
ενδιαφερόμενων μερών σε θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος, προέβη κατά 
το 2019 σε μια σειρά από ενέργειες:

Προσωπικό
Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική 
εφαρμογή του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της η 
Τράπεζα έχει ορίσει από το 2011 αρμόδια 
Στελέχη Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
σε όλες τις Μονάδες της (Διοίκηση και 
Καταστήματα).
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ακαδημία 
Πίστης» και στο πλαίσιο της ενότητας 

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη», με 60 
συμμετοχές το 2019, περιλαμβάνονται και 
ζητήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών 
κινδύνων. Παράλληλα, το 2019, οι 
εργαζόμενοι της Τράπεζας 
ενημερώθηκαν μέσω 29 ανακοινώσεων 
στο intranet για ζητήματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και 
για θέματα που αφορούν στην 
περιβαλλοντική διαχείριση της Τράπεζας 
(2 άρθρα και 15 ανακοινώσεις) αλλά και 
γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα. 
Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τον 
Βοτανικό Κήπο Ιουλίας & Αλεξάνδρου Ν. 
Διομήδους, η Εθνική Τράπεζα προσέφερε 
στους εργαζόμενους και τις οικογένειές 
τους δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
αναψυχής και ευαισθητοποίησης σε 
θέματα βιοποικιλότητας και αειφορίας 
(130 συμμετοχές).

Στόχοι 2020
1. Ενεργειακή αναβάθμιση 

ανελκυστήρων σε 18 ακίνητα. 
2. Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο 

Μηχανογραφικό Κέντρο Γέρακα.
3. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 

ισχύος 130kWp στο δώμα του κτηρίου 
του Μηχανογραφικού Κέντρου 
Γέρακα. 

4. Πιστοποίηση ενός Καταστήματος 
του Δικτύου της Τράπεζας ως 
κλιματικά ουδέτερου (μέτρηση και 
αντιστάθμιση ρύπων, σύμφωνα με το 
Πρωτόκολλο του Κιότο).  

5. Θέσπιση πλαισίου με σκοπό την 
έκδοση Πράσινων ομολόγων 
(Green Bond Framework) με στόχο 
την προσέλκυση πελατών που 
ενδιαφέρονται για φιλικές προς το 

περιβάλλον επενδύσεις. Το πλαίσιο 
αυτό θα ευθυγραμμίζεται με καλές 
πρακτικές και όλες τις σχετικές 
κανονιστικές απαιτήσεις.

6. Ολοκλήρωση της πιστοποίησης κατά 
LEED του κτιρίου Γέρακα.

7. Συμμετοχή της Τράπεζας στη 
Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία 
του Περιβαλλοντικού Προγράμματος 
των Ηνωμένων Εθνών “The United 
Nations Environment Programme 
- Finance Initiative” (UNEP FI) 
και προσυπογραφή των Αρχών 
Υπεύθυνης Τραπεζικής.
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Η Εθνική Τράπεζα κατά τη μακρόχρονη ιστορία της έχει 
επιδείξει ιδιαίτερα αυξημένη ευαισθησία σε θέματα που 
αφορούν στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στο περιβάλλον 
και τον άνθρωπο εν γένει, και έχει διαχρονικά υπάρξει 
αρωγός σε σχετικές δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Τράπεζα ανταποκρινόμενη στον ευρύτερο κοινωνικό της 
ρόλο ως «υπευθύνου και ενεργού πολίτη» για άλλη μια 
χρονιά στήριξε ευρύ φάσμα δράσεων και πρωτοβουλιών 
που συμβάλλουν στη γενικότερη κοινωνική ευημερία, 
την οικονομική ανάπτυξη, τη διαφύλαξη και προβολή 
του ελληνικού πολιτισμού και την προστασία του 
περιβάλλοντος, μέσα από τους τρεις πυλώνες 
του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης  
«ΕΥΘΥΝΗ» Άνθρωπος – Πολιτισμός – Περιβάλλον.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΥΘΥΝΗ»

Το συνολικό ποσό που διατέθηκε στον 
Όμιλο  για  χορηγικές δράσεις εντός του 
έτους,  καθώς και για την ολοκλήρωση  
έργων προηγούμενων ετών, αλλά και για  
τη στήριξη των  δραστηριοτήτων  των 
πολιτιστικών του ιδρυμάτων  δηλαδή του 
Μορφωτικού Ιδρύματος (€2,1 ετησίως) και 

του Ιστορικού Αρχείου ανήλθε για το έτος 
2019, σε €9,1 εκατ (καθαρό ποσό). 
Το συνολικό ποσό εγκρίσεων χορηγιών 
της  Τράπεζας στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ευθύνη ανήλθε το 2019 
στο ύψος των €3,9 εκατ. 

Κατανομή χορηγικού προγράμματος της ΕΤΕ

Υγεία
22%

Πολιτισμός
16%

'Ερευνα - 
Εκπαίδευση & 

Επιστήμη
8%

Κοινωνική Πρόνοια
Κοινωνία &
Κοινότητες

31%

Αθλητισμός
9%

Οικονομία & 
Ανάπτυξη

10%

Περιβάλλον
4%

ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Με το  πρόγραμμα «Ευθύνη για 
τον άνθρωπο», η  Εθνική Τράπεζα, 
υιοθετώντας το τρίπτυχο «οικονομική 
ανάπτυξη – βιωσιμότητα – κοινωνική 
συνοχή» υποστηρίζει δράσεις και 
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της 
οικογένειας, της υγείας και της παιδείας 

καθώς και των συνανθρώπων μας που 
βρίσκονται σε ανάγκη, και ιδιαίτερα των 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω 
δράσεις στις οποίες  η  Τράπεζα είναι 
υπερήφανος αρωγός:
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Τομείς 
δράσης

Κοινωνία/ Ευπαθείς 
ομάδες

Υγεία Παιδεία/ Έρευνα/ 
Επιστημονική αριστεία 

Σύνδεση με 
SDG’s

Φορέας 
Υποστήριξης 
/ Περιγραφή 
δράσης

Στήριξη της Ιεράς  
Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών μέσω της 
ΜΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
για παροχή γευμάτων 
σε απόρους. 

Όφελος: 
Διπλασιάστηκαν οι 
διαθέσιμες μερίδες 
φαγητού (άνω των 
10.000 ημερησίως).

Υποστήριξη  των 
κάτωθι φορέων:

Ίδρυμα Υποστηρίξεως 
του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου

Πατριαρχική Μεγάλη 
του Γένους Σχολή

ΕΛΕΠΑΠ

ΜΕΛΙΣΣΑ 
Ορφανοτροφείο 
Θηλέων

Ίδρυμα Γεωργίου 
και Αικατερίνης 
Χατζηκώνστα 

Οι Φίλοι του παιδιού

Αμυμώνη

Σε εξέλιξη το πρό-
γραμμα προμήθειας 
και διάθεσης  ιατρι-
κού εξοπλισμού για 
τη στήριξη 111 δημό-
σιων νοσοκομειακών 
μονάδων και κέντρων 
υγείας της χώρας, 
το οποίο έχει τεθεί 
σε εφαρμογή από το 
έτος 2017. 

Επιπλέον υποστηρί-
χθηκαν δύο μεγά-
λες νοσοκομειακές 
μονάδες:  

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙ-
ΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»  
& Γ.Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-
ΠΟΥΛΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ  με την 
παροχή σύγχρονου 
ιατρικού εξοπλισμού 
ψηφιακής τεχνολο-
γίας και εξοπλισμού 
πληροφορικής με 
στόχο την αμεσότερη 
και αποτελεσματικό-
τερη κάλυψη υπηρεσι-
ών υγείας σε μεγάλο 
εύρος πληθυσμού. 

Χορηγική στήρι-
ξη ΤΥΠΕΤ για την 
αναβάθμιση  κτιρι-
ακών υποδομών και 
εγκαταστάσεων της 
κλινικής ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ-
ΛΑΘΡΟΝ, καθώς και 
των υπηρεσιών του με 
παροχή εξοπλισμού 
ψηφιακής τεχνολο-
γίας, με στόχο τη 
διαφύλαξη της υγείας 
των εργαζομένων.

Πολυετής 
συνεργασία με το 
Ίδρυμα Κρατικών 
Υποτροφιών/ 
επέκταση χορηγικής 
στήριξης για τα 
ακαδημαϊκά έτη 2019-
2021, για την ενίσχυση 
του Προγράμματος 
Υποτροφιών 
Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Β’ κύκλου 
του Ιδρύματος, που 
αφορά στη χορήγηση 
υποτροφιών από 
το ΙΚΥ (εκπόνηση 
διδακτορικής 
διατριβής στο 
εξωτερικό, τροφεία, 
δίδακτρα και στήριξη 
των φοιτητών για 
τη συμμετοχή 
τους σε διεθνείς 
διαγωνισμούς).

Στήριξη 
προγραμμάτων 
υποτροφιών των 
κάτωθι ιδρυμάτων:  

ΕΚΠΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

Fulbright Foundation

Στις δράσεις στον τομέα της υγείας, ειδική 
μνεία θα πρέπει να γίνει στο πολυετές 
χορηγικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου 
«Ευαγγελισμός». Κατά το έτος 2019, 
ολοκληρώθηκε η ανέγερση της νέας 
πτέρυγας σύγχρονων χειρουργείων 

του Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ενός 
μεγαλόπνοου έργου του οποίου το 
συνολικό κόστος κατασκευής και 
εξοπλισμού ανέλαβε, εξ ολοκλήρου 
η Εθνική Τράπεζα επιδεικνύοντας 
την κοινωνική της υπευθυνότητα και 
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ευαισθησία.  
Η νέα πτέρυγα αποτελείται από 23 
αίθουσες χειρουργείων σύγχρονης 
υψηλής τεχνολογίας γενικής και ειδικής 
χειρουργικής (ορθοπεδικά, καρδιολογικά, 
νευροχειρουργικά κ.λπ.), μεταξύ 
των οποίων και αίθουσα υβριδικού 
χειρουργείου, μονάδα ανάνηψης, μονάδα 
ανάνηψης καρδιοχειρουργικών και 
νευροχειρουργικών περιστατικών, χώρους 
στεφανιογραφίας και αγγειογραφίας, 
μονάδα κεντρικής αποστείρωσης και 
ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. 
Με τη δωρεά αυτή η Εθνική Τράπεζα  
προσέφερε μια άρτια σχεδιασμένη και 
κατασκευασμένη πτέρυγα, την οποία 
εφοδίασε με τον βασικό απαιτούμενο 
εξοπλισμό για τη διασφάλιση της 
εύρυθμης λειτουργίας της. 

Αποτίμηση του έργου μέσω της 
μεθοδολογίας SROI 
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου, 
η Τράπεζα, σε συνεργασία με τρίτο 
ανεξάρτητο φορέα πραγματοποίησε 
την αποτίμηση της δωρεάς προς 
το Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», μέσω 
της μεθοδολογίας Social Return on 
Investment (SROI).
Η μεθοδολογία SROI εφαρμόστηκε για 
να εκτιμηθεί η αξία των αλλαγών που 
βίωσαν από τη δωρεά τα εμπλεκόμενα 
Ενδιαφερόμενα Μέρη, τα οποία 
συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης. 
Οι αλλαγές τις οποίες βίωσαν όλα τα 
εμπλεκόμενα Ενδιαφερόμενα μέρη, όπως 
ανέδειξε η μελέτη, ήταν σημαντικές. 
Ειδικότερα: μειώθηκε ο χρόνος αναμονής 
στα χειρουργεία για τους ασθενείς, 

βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας 
για τους ιατρούς και νοσηλευτές, 
το νοσοκομείο λειτουργεί με τις πιο 
εξελιγμένες υποδομές και μπορεί να 
εξυπηρετήσει όλα τα περιστατικά. 
Παράλληλα, έχουν αναδειχθεί θέματα 
κοινωνικοοικονομικά που περιγράφονται 
στην μελέτη όπως μείωση νοσοκομειακών 
λοιμώξεων, αύξηση νοσηλευτικού 
προσωπικού, περιβαλλοντική προστασία. 
Για να εκτιμηθεί η ακριβής παραγόμενη 
κοινωνικοοικονομική αξία, η μεθοδολογία 
SROI λαμβάνει υπόψη διάφορες 
παραμέτρους που επηρεάζουν τα 
αποτελέσματα όπως deadweight, 
drop off, attribution, displacement 
και τη διάρκεια. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της ανάλυσης, η δωρεά 
που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζει έναν 
δείκτη κοινωνικής απόδοσης ίσο με 5,35:1, 
το οποίο σημαίνει πως για κάθε €1 που 
χορηγήθηκε από την Εθνική Τράπεζα στο 
Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» παρήχθησαν 
€5,35 κοινωνικής αξίας.

Στήριξη Οικονομίας - Καινοτομίας
Η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας ότι η 
επιστήμη, η έρευνα και η καινοτομία 
αποτελούν τους κινητήριους μοχλούς 
οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας 
και ότι ιδιαίτερα η εποχή μας αποτελεί 
απαρχή μετασχηματιστικών καινοτομιών 
και νέων προκλήσεων, υποστηρίζει 
προγράμματα και πρωτοβουλίες που 
προάγουν την καινοτομία, την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα. 
Ενδεικτικά αναφέρεται η υποστήριξη των 
κατωτέρω διοργανώσεων:   

Συνέδρια

«4ο Ετήσιο 
Συμπόσιο 
Ενεργειακής 
Μετάβασης»

Ελληνική Εταιρεία 
Ενεργειακής 
Οικονομίας

«2ο Συνέδριο 
Εναλλακτικής 
Μετακίνησης»

Ελληνική Εταιρεία 
Ενεργειακής 
Οικονομίας

«Φόρουμ για την 
Ενέργεια στη 
Νοτιοανατολική 
Ευρώπη» 
Ελληνο-
Αμερικάνικο 
Εμπορικό 
Επιμελητήριο & 
Ελληνική Εταιρεία 
Ενεργειακής 
Οικονομίας

«21ο Ετήσιο 
Συνέδριο της 
Capital Link για τις 
επενδύσεις στην 
Ελλάδα»

Capital Link

4ο Οικονομικό 
Φόρουμ Δελφών 
με θέμα την 
«Ανάπτυξη χωρίς 
αποκλεισμούς»

Οικονομικό 
Φόρουμ Δελφών

3ο Διεθνές 
Συνέδριο με 
θέμα: «Η Ελληνική 
οικονομία: 
Επενδύσεις, 
χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και 
έξοδος στις 
αγορές» 
Οικονομικό 
Επιμελητήριο 
Ελλάδος  

23η Συζήτηση 
Στρογγυλής Τραπέ-
ζης με την Ελληνι-
κή Κυβέρνηση με 
τίτλο: «Η Ευρώπη: 
Αφήνοντας πίσω 
την αναποφασιστι-
κότητα»

The Economist 
Events

2ο Βιομηχανικό 
Συνέδριο με θέμα: 
«4η Βιομηχανική 
Επανάσταση» 
Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων & 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

112112



Π
Ρ

Ο
Φ

ΙΛ
Δ

ΙΑ
Κ

Υ
Β

Ε
Ρ

Ν
Η

Σ
Η

Α
ΓΟ

ΡΑ
Ε

Ρ
ΓΑ

Ζ
Ο

Μ
Ε

Ν
Ο

Σ
Π

Ε
Ρ

ΙΒ
Α

Λ
Λ

Ο
Ν

Κ
Ο

ΙΝ
Ω

Ν
ΙΑ

Π
Α

ΡΑ
Ρ

ΤΗ
Μ

Α

Συνεισφορά στον αθλητισμό 
Η Τράπεζα και το έτος 2019,  στάθηκε 
αρωγός στο πλευρό διακεκριμένων αθλη-
τών νέας γενιάς, οι οποίοι μέσα από τους 
αγώνες και τις διακρίσεις τους τιμούν τη 
χώρα μας παγκοσμίως και προβάλλουν 
τα πρότυπα της συνέπειας, της σκληρής 
δουλειάς  και της δύναμης ψυχής στη 
νεολαία. Η Τράπεζα υπερήφανα συνεχίζει 
να βρίσκεται στο πλευρό  της Κατερίνας 
Στεφανίδη, Ολυμπιονίκης  και παγκόσμια 
πρωταθλήτρια, η  οποία έχει καταφέρει να 
βρεθεί στην κορυφή σπουδαίων διορ-
γανώσεων και να διατηρηθεί σ’ αυτήν 
σε βάθος αρκετών ετών,  όσο και της 
Μαρίας Σάκκαρη, για την οποία το έτος 
2019 ήταν καθοριστικής σημασίας καθώς 
έφτασε στο Νο 22 της παγκόσμιας κατά-
ταξης. Επίσης υποστηρίχθηκαν η Ελληνική 
Παραολυμπιακή Επιτροπή  καθώς και οι  
Εθνικές Ομάδες Βόλεϊ.
Η Τράπεζα, ως Επίσημος Χορηγός του ΣΕ-
ΓΑΣ και ονομαστικός χορηγός του αγώνα 
5 χλμ., συμμετείχε για 5η χρονιά, με την 

εταιρική της ομάδα i-run, στον 8ο Ημι-
μαραθώνιο της Αθήνας που πραγματο-
ποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2019, προσφέ-
ροντας σε χιλιάδες Έλληνες και ξένους 
δρομείς την ευκαιρία να τρέξουν στους 
κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.   
Με περισσότερους από 300 εργαζόμε-
νους της Τράπεζας, φίλους και συγγενείς 
αυτών, η ομάδα i-run, συμμετείχε στους 
αγώνες των 3, 5, και 21 χλμ., στέλνοντας 
το μήνυμα της ανάγκης για σωματική 
άσκηση, με πολλαπλά οφέλη για την 
υγεία.  
Επίσης  η Τράπεζα συμμετείχε για 5η 
φορά με τη δική της ομάδα, στη σει-
ρά Αγώνων σε Δημόσιο Δρόμο «Run 
Greece», που πραγματοποιήθηκαν σε 
τέσσερις πόλεις της Ελλάδας (Λάρισα, 
Ηράκλειο, Καστοριά, Ιωάννινα), στο πλαί-
σιο της χορηγίας της προς τον ΣΕΓΑΣ. 
Στους αγώνες αυτούς συμμετείχαν με 
ενθουσιασμό αρκετοί εργαζόμενοι, φίλοι 
και συγγενείς τους από την περιφέρεια.

ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Μερικές από τις σημαντικότερες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2019 είναι 
οι ακόλουθες:

Περιβάλλον

Σύνδεση με 
SDG’s

Φορέας 
Υποστή-
ριξης/
Περιγραφή 
δράσης

Πολυετές 
πρόγραμμα 
υποστήριξης της 
λειτουργίας και 
των δράσεων του  
Βοτανικού Κήπου Ι. 
και Α.Ν. Διομήδους.

Υποστήριξη 
των υπηρεσιών 
καθαριότητας του 
Δήμου Αθηναίων με 
δωρεά μηχανήματος 
για τη βελτίωσή 
τους με σκοπό την 
αναβάθμιση και την 
εξασφάλιση ενός 
βιώσιμου και υγιούς 
περιβάλλοντος. 

Σύστημα μίσθωσης κοινόχρηστων ποδηλάτων 
«i-bike».  
Με την υποστήριξη του συστήματος λειτουργί-
ας του «i-bike», η Εθνική Τράπεζα στηρίζει την 
καινοτομία, τις πρωτοπόρες ιδέες και τη χρήση 
βιώσιμων και εναλλακτικών μορφών μετακίνη-
σης του πληθυσμού, εντός αστικού χώρου, ενώ 
παράλληλα, προωθεί, τόσο τη σημασία που έχει 
η καθημερινή άσκηση στην υγεία των κατοίκων 
των πόλεων, όσο και την ανάπτυξη οικολογικής 
συνείδησης. 
Το σύστημα i-bike, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 
2014, και έκτοτε επεκτείνεται διαρκώς, αριθμώ-
ντας 21 σταθμούς συνολικά στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη με 245 ποδήλατα.  
Το 2019  ξεπέρασε τους 24.000 χρήστες και τις 
45.000 ενοικιάσεις, εξοικονομώντας 260 τόνους 
διοξειδίου του άνθρακα που θα μπορούσαν να 
επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  
Υποστήριξη Προγράμματος «Υιοθέτησε την 
πόλη σου» μέσω της προσφοράς Χριστουγεν-
νιάτικου στολισμού στην πόλη.
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ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Η Εθνική Τράπεζα, αυτόπτης μάρτυρας 
η ίδια της ιστορίας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς αυτού του τόπου, και 
θιασώτης της άρρηκτης σχέσης μεταξύ 
πολιτισμού και βιώσιμης ανάπτυξης, 
στέκεται δίπλα στους Φορείς των οποίων 
ο σκοπός λειτουργίας είναι η διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. 
Μεταξύ άλλων  και σε σύνδεση με 
τον  SDG 11 κατά το 2019 υποστήριξε  
το Μουσείο Μπενάκη, το  Ίδρυμα 
Μουσείου  Μακεδονικού Αγώνα,  το 
Μουσείο Ελαιοτριβείο Βρανά,  την Εθνική 
Λυρική Σκηνή, το ΜΕΓΑΡΟ Μουσικής 
Αθηνών, το Εθνικό Θέατρο, το Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά και το Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω χορηγιών, 
διατέθηκαν 2.484 εισιτήρια στους 
εργαζόμενους της Τράπεζας και στις 
οικογένειές τους για την παρακολούθηση 
θεατρικών παραστάσεων, για την 
επίσκεψη μουσείων στο πλαίσιο 
οργανωμένων ξεναγήσεων σε εκθέσεις 
και για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δραστηριότητες 
περιβαλλοντικής αναψυχής και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα 
βιοποικιλότητας και αειφορίας.
Η Εθνική Τράπεζα λόγω της ιστορίας 
της η οποία είναι στενά συνδεδεμένη με 
τη δημιουργία του Ελληνικού κράτους 
καθώς και με τους φιλέλληνες ιδρυτές 
της απευθύνθηκε, με σεβασμό στο έργο 
και την προσφορά τους, στα ακόλουθα 
Ιδρύματα και φορείς: Ίδρυμα Ευγενίδου, 
Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής 
Β & Μ Θεοχαράκη, Ίδρυμα Καπετάν 
Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, 
Ίδρυμα Λαμπράκη, Κοινωφελές Ίδρυμα 
Α.Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Αικατερίνης 
Λασκαρίδη, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη 
Σ.Λάτση, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, Ίδρυμα 
Μποδοσάκη, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού 
Πολιτισμού, Ίδρυμα Ωνάση, Κοινωφελές 
Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού 
Έργου (ΚΙΚΠΕ),  Ίδρυμα Ιωάννου Φ. 
Κωστοπούλου,  Κοινωφελές Ίδρυμα 
Μιχαήλ Ν. Στασινόπουλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ, 
Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη,  
προκειμένου να δημιουργηθεί μία εστία 
συναντίληψης ως προς τον εορτασμό της 
Εθνικής μας παλιγγενεσίας. 
Στην ιδιωτική αυτή πρωτοβουλία, υπήρξε 
ανταπόκριση, γιατί όλοι θεωρούν ότι 
χρειάζεται να δοθεί στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, ένα παράδειγμα διαλόγου και 
συνεργασίας.
Στόχος της «Πρωτοβουλίας 1821-2021» 
είναι να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο 
η επέτειος της Επανάστασης θα πρέπει 
να αποτελέσει μία αφορμή εθνικού 
αναστοχασμού, με βάση το αξίωμα ότι 
η Ιστορία αποτελεί πηγή έμπνευσης για 
το μέλλον. Με αυτό το πνεύμα  από το 
2019 ξεκίνησε ο σχεδιασμός δράσεων 
και εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 
Εθνικής μας παλιγγενεσίας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, όπως εκθέσεις και 
μουσικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά - 
ερευνητικά προγράμματα και υποτροφίες 
οι οποίες θα υλοποιηθούν στην  τριετία 
2020-2022.  

Περισσότερες πληροφορίες για τη 
χορηγική συνεισφορά της Εθνικής 
Τράπεζας κατά το έτος 2019 στις 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις Ομίλου 
και Τράπεζας 31.12.2019.

Επιπλέον, η Εθνική Τράπεζα, διέθεσε τους 
χώρους της (το Μικρό Χρηματιστήριο, 
το Μέγαρο Μελά, το Αμφιθέατρο 
του Μεγάρου Καρατζά και το Παλαιό 
Χρηματιστήριο) για τη φιλοξενία πλήθους 
διοργανώσεων φορέων, συλλόγων και 
ιδρυμάτων.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
Μια συνιστώσα της κοινωνικής 
προσφοράς της Τράπεζας είναι και ο 
εθελοντισμός των εργαζομένων της τον 
οποίο η Τράπεζα στηρίζει. Ενδεικτικά: 

Αιμοδοσία
Το 2019 το ΤΥΠΕΤ διοργάνωσε,  σε 
συνεργασία με  το ΓΝΑ «Η Ελπίς» και 
το ΓΝΑ «Γεώργιος Γεννηματάς», 19 
προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας, 
συγκεντρώνοντας 793 φιάλες αίματος. 
Το Υγειονομικό Συγκρότημα του ΤΥΠΕΤ 
στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με το 
ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», διοργάνωσε δύο 
προγράμματα εθελοντικής αιμοδοσίας, 

στο πλαίσιο των οποίων συγκεντρώθηκαν 
177 φιάλες αίματος, οι οποίες διατέθηκαν 
σε ασθενείς.
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https://www.protovoulia21.gr/
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Διαχρονική εξέλιξη εθελοντικής αιμοδοσίας

Έτος 2019 2018 2017 ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός αιμοδο-
σιών που πραγ-
ματοποιήθηκαν

21 21 21 63

Φιάλες αίματος 
που συγκεντρώ-
θηκαν

970 893 1.020 2.883

Συμμετοχή Στελεχών σε 
Προγράμματα του Σωματείου 
«Επιχειρηματικότητα Νέων» 
Για το σχολικό έτος 2019-2020 πάνω 
από είκοσι στελέχη της Τράπεζας 
συμμετείχαν εθελοντικά στο πρόγραμμα 
«Εικονική Επιχείρηση», του  Σωματείου  
Επιχειρηματικότητας Νέων σε ιδιωτικά 
και δημόσια σχολεία σε όλη την Ελλάδα, 
μεταφέροντας στους μαθητές γνώσεις 
και εμπειρίες από την εργασιακή τους 
απασχόληση καθώς και σημαντικά 
μηνύματα συναλλακτικής συμπεριφοράς.
Το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων 
/ Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ / 
JA Greece) είναι μέλος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εκπαίδευσης και 
Επιχειρηματικότητας (Junior Achievement 
Worldwide) και υλοποιεί  εκπαιδευτικά 
προγράμματα του Οργανισμού στην 
Ελλάδα. 
Για τη συμβολή της η Εθνική 
Τράπεζα έχει λάβει πολλές φορές 

το Βραβείο Εθελοντισμού από το 
ΣΕΝ, επιβεβαιώνοντας έτσι τον 
επαγγελματισμό και το αίσθημα 
κοινωνικής προσφοράς των στελεχών 
της.

«Όλοι Μαζί για το Παιδί»: Δράσεις 
εθελοντισμού με συμμετοχή των 
εργαζομένων της Τράπεζας
Το 2019,  η Εθνική Τράπεζα, συνεχίζοντας 
την επιτυχημένη πρωτοβουλία «Όλοι 
Μαζί για το Παιδί», προχώρησε στη 
διοργάνωση δύο δράσεων (κατά τη 
διάρκεια των εορτών του Πάσχα : «Αυτό 
το Πάσχα γίνε και εσύ Νονός» και τον 
Σεπτέμβριο, με την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς, με σύνθημα «Ας γεμίσουμε την 
τσάντα τους χαμόγελα»), με συνολικά  16  
εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν 
στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε 
συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό 
ΣΚΑΪ.

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ (www.miet.gr)

Το ΜΙΕΤ συμβάλει με το σημαντικό έργο 
του στην ανάπτυξη των γραμμάτων των 
επιστημών και των τεχνών, ενώ για τη 
συνολική του προσφορά στην πνευματική 
ζωή του τόπου είχε τιμηθεί το 1995 
από την Ακαδημία Αθηνών με Αργυρό 
Μετάλλιο. 

Δράσεις 2019 
• Υλοποιήθηκαν 20 νέες εκδόσεις και  

9 ανατυπώσεις  σημαντικών έργων. 
• Διανεμήθηκαν σε φοιτητές και 

βιβλιοθήκες μέσω του προγράμματος 
«ΕΥΔΟΞΟΣ» 151 τίτλοι  βιβλίων  και 
13.102 αντίτυπα. 

• Διοργανώθηκαν: 
• 26 εκθέσεις ζωγραφικής και 

φωτογραφίας καταξιωμένων 
καλλιτεχνών στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις 
της Ελλάδας.

• 10 παρουσιάσεις βιβλίων στα 
βιβλιοπωλεία της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης, στο Μέγαρο της 
Παλιάς Βουλής στην Αθήνα και 
στα Ιωάννινα.

• 4 εκδηλώσεις στη 16η Διεθνή 
Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης.

• 5 σεμινάρια με θεματικές σχετικές 
με το εκδοτικό του πρόγραμμα 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
και εισηγητές διακεκριμένους 
πανεπιστημιακούς καθηγητές. 

• Δωρήθηκε σημαντικός αριθμός 
βιβλίων σε σχολικές και άλλες 
βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, ενώ  υλοποιήθηκαν και οι 
καθιερωμένες ετήσιες εκπτώσεις στα 
βιβλιοπωλεία του και στο διήμερο 
Bazaar βιβλίων στην αυλή της οδού 
Θουκυδίδου και στον κήπο της Βίλας 
Καπαντζή.

Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο 
(ΙΠΑ) 
Κατά το έτος 2019 ξεχωρίζουν οι 
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παρακάτω επιστημονικές δραστηριότητες 
του ΙΠΑ: 
• Ολοκλήρωση της επεξεργασίας του 

ψηφιακού υλικού των χειρογράφων 
της Μονής Ρουσάνου Μετεώρων 
και συνεχίση της ψηφιοποίησης 
μέρους του αρχειακού υλικού 
του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων 
(Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Open 
Jerusalem»). 

• Συμμετοχή στο επιστημονικό 
πρόγραμμα Fragmentarium / Fribourg 
University καθώς και στο πρόγραμμα 
«Does Monastic Economy Matter? 
Religious Patterns of Economic 
Behavior» – (CAS) & (GCE) / University 
of St. Gallen. 

• Εντοπισμός και ψηφιοποίηση 70 
χειρογράφων Μαθηματαρίων της 
Τουρκοκρατίας.

• Οργάνωση θερινού σχολείου 
βυζαντινού πολιτισμού στο 
Πανεπιστήμιο των Τιράνων. 

• Συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ψηφιοποίησης χειρογράφων της 
Μονής Σινά, σε συνεργασία με τον 
αμερικανικό επιστημονικό φορέα 
EMEL (Early Manuscript Electronic 
Library).

Συμμετοχές σε σημαντικά συνέδρια και 
ημερίδες  και σε συνεργασία με άλλους 
φορείς διοργάνωση επιστημονικών  
συναντήσεων και διαλέξεων.

Εργαστήριο Συντήρησης Χάρτινου 
Υλικού  
Το Εργαστήριο Συντήρησης του ΜΙΕΤ 
παρέσχε την απαραίτητη τεχνική 
υποστήριξη για την προετοιμασία, 
την οργάνωση και την υλοποίηση των 
εκθέσεων του Ιδρύματος ενώ ανέλαβε 
επίσης την αυτοψία και προληπτική 
συντήρηση βιβλίων και αρχειακού υλικού 
άλλων οργανισμών (Δημόσια Ιστορική 
Βιβλιοθήκη Δημητσάνας, Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Φαλτάϊτς, Δημόσια 
Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακύνθου), αλλά και 
ιδιωτικών συλλογών. 

Συλλογές και Αρχεία 
Η Συλλογή έργων τέχνης του Ιδρύματος 
εμπλουτίστηκε και κατά το 2019 με 
δωρεές, Η καταγραφή και ταξινόμηση 
των έργων από το τμήμα Συλλογών 
και Αρχείων του ΜΙΕΤ συμβάλλει στη 
διοργάνωση των εκθέσεων του Ιδρύματος 
και στη συνεργασία του με άλλους 
φορείς, όπως έγινε και το 2019 με τη 
συμμετοχή του ΜΙΕΤ μεταξύ άλλων στην 
πολύ επιτυχημένη έκθεση «Ο δάσκαλος 
Γιάννης Μόραλης» (Μουσείο Μπενάκη 
13.2.2019–5.5.2019).
Τμήμα Καλλιτεχνικών Αρχείων και 

Ψηφιακών Συλλογών
Οι παρακάτω εργασίες συμβάλλουν 
σημαντικά στην αξιοποίηση και την 
ανάδειξη των Καλλιτεχνικών Αρχείων του 
Ιδρύματος: 
α)  Ανάρτηση των ψηφιακών συλλογών 

στον ιστότοπο του ΜΙΕΤ (εισαγωγική 
σελίδα των καλλιτεχνών με 
αντίστοιχες «ετικέτες», διαθέσιμα 
εργαλεία έρευνας, χρονολόγιο και 
βιβλιογραφία).

β)  Αναλυτική καταγραφή των αρχείων 
του ΜΙΕΤ στον ιστότοπο των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους (https://
greekarchivesinventory.gak.gr/
index.php/u-1861) στο πλαίσιο 
της προσπάθειας των ΓΑΚ για 
χαρτογράφηση του συνόλου της 
αρχειακής παραγωγής της χώρας.

γ)  Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης, με αντικείμενο τη 
δημοσίευση των ψηφιακών συλλογών 
στην Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη.

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο (ΕΛΙΑ) 
Τμήμα αρχείων
Το 2019 καταγράφηκαν 21 εισαγωγές 
αρχείων και 11 προσθήκες σε 
κατατεθειμένα αρχεία. 
Ερευνήθηκαν 266 αρχεία από 253 
ερευνητές και υποβλήθηκαν συνολικά 
443 αιτήματα χρήσης αρχείων. Στις 
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
συγκαταλέγονται: 40 μελέτες από 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, 
4 μεταδιδακτορικές έρευνες, 50 
διδακτορικές διατριβές, 40 μεταπτυχιακές 
εργασίες, 6 προπτυχιακές εργασίες, 
20 έρευνες για συγγραφή βιβλίων, 4 
βιογραφίες, 4 γενεαλογικές έρευνες, 5 
ντοκιμαντέρ και 1 ταινία, και διάφορες 
έρευνες για θέματα αρχαιολογίας, 
αρχιτεκτονικής, ιστορίας της τέχνης, 
τοπικής και στρατιωτικής ιστορίας.  Οι 
ερευνητές προέρχονταν από σχολές 
και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του 
εξωτερικού και άλλους φορείς.  

Συλλογή χαρτών ΕΛΙΑ
Εξυπηρετήθηκαν 14 ερευνητές. 
Παραχωρήθηκαν στη Γεωγραφική 
Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ) 133 ψηφιακά 
αντίγραφα χαρτών δικής της έκδοσης. 
Επίσης η Υπηρεσία ανέλαβε την 
ψηφιοποίηση ισάριθμων φύλλων 
υδρογραφικών χαρτών του Βρετανικού 
Ναυαρχείου και της Υδρογραφικής 
Υπηρεσίας του Γαλλικού Ναυτικού που 
ανήκουν στη Συλλογή Χαρτών. 

Φωτογραφικό αρχείο ΕΛΙΑ 
Εξυπηρετήθηκαν 102 ερευνητές για 
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εκδόσεις, μελέτες, κυρίως όμως για 
ντοκιμαντέρ. 

Βιβλιοθήκη ΕΛΙΑ 
Το 2019 έγιναν στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο 5.200 εγγραφές (σύνολο 
εγγραφών 122.314).
Συνεχίστηκε η συνεργασία με 
άλλους φορείς με την ανταλλαγή 
ψηφιοποιημένου υλικού και διπλών 
βιβλίων, για την εξυπηρέτηση ερευνητών 
και την αξιοποίηση και προσβασιμότητα 
του υλικού. Η βιβλιοθήκη δέχτηκε, σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 101 δωρεές, 
εξυπηρέτησε 582 ερευνητές και 1.650 
αιτήματα. 

Συλλογή Τύπου
Η Συλλογή Τύπου του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ 
εξυπηρέτησε 375 ερευνητές.

Συλλογή εφήμερων τεκμηρίων 
Με ψηφιακά αντίγραφα εφήμερων 
τεκμηρίων εξυπηρετήθηκαν 66 ερευνητές. 
Τα αντίγραφα ζητήθηκαν κυρίως από 
παραγωγούς κινηματογραφικών ταινιών 
και εκδότες.

Το ΕΛΙΑ στο διαδίκτυο (http://www.elia.
org.gr/)
Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση στις 
πλούσιες ψηφιακές συλλογές του. Ο 
κατάλογος των αρχείων περιλαμβάνει 
1.431 εγγραφές και 669 δελτία 
αρχειακής περιγραφής ή ευρετήρια.  
Οι ψηφιοποιημένες συλλογές του 
ΕΛΙΑ (100.000 εικόνες) δέχθηκαν 10 
εκατ. επισκέψεις (hits) το 2019, ενώ 
οι συνολικές επισκέψεις στη σελίδα 
(page views) ανήλθαν σε 1,2 εκατ. Οι 
ψηφιοποιημένες συλλογές του ΕΛΙΑ 
παρουσιάζονται επίσης στην ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα Europeana και στην 
πλατφόρμα Serchculture του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Blogs: Τον Σεπτέμβριο του 2019 
συμπληρώθηκαν τα 5 χρόνια λειτουργίας 
του blog του Φωτογραφικού Αρχείου. 

Έχουν γίνει συνολικά 77 αναρτήσεις με 
94.675 θεάσεις από χώρες όλων των 
ηπείρων. 
Η σελίδα του ΕΛΙΑ στο facebook, κάνει 
γνωστό το ΕΛΙΑ σε ευρύτερο –νεανικό, 
κατά κύριο λόγο– κοινό. 

Το ηλεκτρονικό περιοδικό του ΜΙΕΤ 
Τον Νοέμβριο κυκλοφόρησε το πρώτο 
τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του 
ΜΙΕΤ Κομμωτής κομητών. Περισσότερες 
πληροφορίες για το περιοδικό στο kom-
kom.gr.

Κληροδότημα Αλ. Μινωτή εις Μνήμην 
Κατίνας Παξινού
Το ΜΙΕΤ, ως διαχειριστής του 
αυτοτελούς κεφαλαίου με την επωνυμία 
«Κληροδότημα Αλ. Μινωτή εις μνήμην 
Κατίνας Παξινού», χορήγησε για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019–2020 μία 
υποτροφία για σπουδές στο εξωτερικό. 

Βραβείο στη μνήμη του Παναγιώτη 
Μουλλά 
Η Κριτική Επιτροπή του Βραβείου 
αποφάσισε ομόφωνα να μην απονείμει 
βραβείο και χρηματικό έπαθλο για το 
έτος 2019, κρίνοντας ότι καμία από 
τις εργασίες που υποβλήθηκαν δεν 
πληρούσε τις προϋποθέσεις. 

Κύκλοι μαθημάτων ΜΙΕΤ
Μαθήματα παλαιογραφίας 
Οι τρεις κύκλοι μαθημάτων ελληνικής 
παλαιογραφίας πραγματοποιούνται 
αδιάλειπτα από την ίδρυση του ΜΙΕΤ στην 
έδρα του Ιστορικού και Παλαιογραφικού 
Αρχείου (ΙΠΑ). 

Εργαστήριο επιμέλειας ΜΙΕΤ 
Τον Οκτώβριο του 2019, ύστερα από τις 
σχετικές εισαγωγικές εξετάσεις, ξεκίνησαν 
τα μαθήματα του 9ου κύκλου του διετούς 
Εργαστηρίου για Επιμελητές Εκδόσεων 
στην έδρα του ΜΙΕΤ στην Πλάκα.
 Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα 
ανωτέρω, καθώς και για το Αρχείο  
Χαρτογραφίας στην ιστοσελίδα του ΜΙΕΤ.  

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΙΑΕΤΕ)
Και το 2019 το Ιστορικό Αρχείο της 
Εθνικής Τράπεζας ανταποκρίθηκε στους 
καθορισμένους στόχους του, που είναι η 
συγκέντρωση, η  διαφύλαξη, η κατάλληλη 
επεξεργασία και προβολή του αρχειακού 
και συλλεκτικού πλούτου της Εθνικής 
Τράπεζας. Η επιτυχία της επίτευξης των 
στόχων αυτών αντικατοπτρίζεται στα 

αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων 
του ΙΑΕΤΕ:

Αρχειονομικές εργασίες
Νέες προσκτήσεις  αρχείων έλαβαν 
χώρα  από το Δίκτυο Καταστημάτων 
της Τράπεζας και από δωρεές ιδιωτών.  
Εμπλουτίστηκε η κατηγορία Αρχεία τρίτων 
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που απόκεινται στο ΙΑΕΤΕ με τεκμήρια, 
σε ψηφιακή μορφή, από το Αρχείο της 
Παλιγγενεσίας της Βουλής εν όψει του 
εορτασμού των  διακοσίων χρόνων από 
την έναρξη της Επαναστάσεως.

Επεξεργασία αρχειακού υλικού
Ταξινομήθηκαν:
• 148 φάκελοι με υλικό της

υπηρεσίας Μελέτης Επιχειρήσεων &
Χρηματοδοτήσεων της Διεύθυνσης
Βιομηχανικής Πίστης.

• Επιπλέον, νέο υλικό του αρχείου
Ιωάννη Μ. Ισηγόνη,  εκ των
πρωτοπόρων μηχανικών της
Τράπεζας.

• Λειτουργικά τεκμήρια της Μονάδας
του Ιστορικού Αρχείου, που αφορά
την περίοδο 1977 έως 1989, εν όψει
της ένταξής του στο Ηλεκτρονικό
Σύστημα Ιστορικών και Αρχειακών
πληροφοριών.

• 473 φωτογραφικά τεκμήρια των
συλλογών της Εθνικής Τράπεζας
προερχόμενα από διάφορες
Μονάδες της Τράπεζας ή και
αναφορικά με κτίρια καταστημάτων
της Εθνικής Τράπεζας.

Συγκροτήθηκε ευρετήριο ανταλλάξιμων 
ιδιοκτησιών
Στο ευρετήριο ανταλλαξίμων ιδιοκτησιών 
που θα μειώσει στο ελάχιστο τον 
χρόνο αναζητήσεων καταχωρίσθηκαν 
15.825 αναφορές προερχόμενες από 14 
διαφορετικές σειρές. 

Πιλοτικός σχεδιασμός καταλόγου 
Στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η 
συγκέντρωση, σε μία αρχειακή ενότητα, 
του συνόλου του διαθέσιμου  αρχειακού 
υλικού, που αφορά τις παρεμβάσεις οι 
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το 
1845 μέχρι σήμερα στο εμβληματικό 
κτήριο της οδού Αιόλου, έδρα του 
κεντρικού καταστήματος της ΕΤΕ. 
Η ιστορική και συμβολική σημασία αυτού 
του κτηρίου είναι τεράστια, όχι μόνον 
διότι στεγάζει την έδρα της παλαιότερης 
Τράπεζας στην Ελλάδα, αλλά και διότι 
αποτελεί το πρώτο κατάστημα της 
Τράπεζας σε ιδιόκτητο ακίνητο. Τα 
συμπεράσματα του πιλοτικού αυτού 
σχεδίου θα επιτρέψουν στο Ιστορικό 
Αρχείο να  σταθμίσει  τις παραμέτρους 
για τη  γενίκευση μιας τέτοιας 
εφαρμογής, στο σύνολο του αντίστοιχου 
αρχείου των Τεχνικών Υπηρεσιών και 
να εκτιμήσει το κόστος/όφελος που 
θα προκύψει από τη βελτίωση της 
προσβασιμότητας. 

Εργαστήριο Συντήρησης 
Το Εργαστήριο Συντήρησης ασχολήθηκε 
με τη συντήρηση δύο αρχειακών σειρών,  
συνέδραμε στην προετοιμασία του υλικού 
και στο στήσιμο όλων των εκθεσιακών 
εκδηλώσεων και φρόντισε για την ορθή 
τήρηση των απαιτούμενων συνθηκών, 
στους εκθεσιακούς χώρους των μόνιμων 
εκθέσεων, και στους χώρους φύλαξης 
του αρχειακού υλικού. 

Εκδηλώσεις
Νύχτα Μουσείων
Το ΙΑΕΤΕ έλαβε μέρος στη Διεθνή Ημέρα 
Μουσείων που τη χρονιά αυτή είχε για 
θέμα τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: 
Το μέλλον της παράδοσης. Η ετήσια 
συμμετοχή στη διεθνή αυτή εκδήλωση 
αποτελεί μια ευκαιρία για το Αρχείο να 
διευρύνει την εξωστρέφειά του και να 
καθιστά γνωστή στο ευρύ κοινό, την 
προσφορά της Τράπεζας στην επιστήμη 
και τον πολιτισμό. 
Ως συν διοργανωτές είχε για το 2019 
το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ 
– Παρέμβαση και τον συλλέκτη και
άνθρωπο του πολιτισμού Χάρη Τζάλα.
Οι θεραπευόμενοι της Παρέμβασης και
το πρόγραμμα γονέων συμμετείχαν με τις
εξής δράσεις:
• Έκθεση φωτογραφιών
• Έκθεση σειράς αφισών που

διέτρεχε την ιστορία της
Κοινότητας, κατασκευασμένες
από θεραπευόμενους των
διαδοχικών χρόνων λειτουργίας του
Προγράμματος

• Εικαστική εγκατάσταση
• Εργαστήρι κατασκευής μουσικών

οργάνων
• Προβολή ταινιών μικρού μήκους
• Μουσικό δρώμενο, συνεργασία του

συγκροτήματος της Παρέμβασης
Κρουστωδία με μέλη του Encardia.

Εκθέσεις
Η εποχή του Πολυθεάματος  
Υλοποιώντας την κατεύθυνση του 
φετινού θέματος της Διεθνούς Ημέρας 
Μουσείων, Τα Μουσεία ως κόμβοι 
πολιτισμού: Το μέλλον της παράδοσης, το 
Ιστορικό Αρχείο δημιούργησε μια έκθεση 
ξαναζωντανεύοντας ένα στοιχείο της 
πολιτιστικής παράδοσης της Τράπεζας, 
του οποίου τα ορθά διατηρημένα στοιχεία 
δύνανται  να αποτελούν εις το διηνεκές 
πηγή ανατροφοδότησης για νέες χρήσεις.  
Ειδικότερα, η Τράπεζα, για περισσότερο 
από είκοσι χρόνια, χρησιμοποιώντας 
ένα καινοτόμο σύστημα προβολής, το 
Πολυθέαμα, ξεκίνησε έναν επικοινωνιακό 
άθλο, που την  έκανε γνωστή εντός και 
εκτός Ελλάδος, προβάλλοντας ελληνικά 
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θέματα ιστορικού, τουριστικού και 
ποικίλου άλλου ενδιαφέροντος, τα οποία 
δημιουργούσε με την συμβολή εγκρίτων 
καλλιτεχνών της εποχής. 
Το υλικό αυτό, αποτελούμενο από 
δεκάδες μηχανήματα, χιλιάδες 
φωτογραφίες, τα κείμενα και τη μουσική 
επένδυση των προγραμμάτων που 
δημιουργήθηκαν, περίπου σαράντα 
τον αριθμό απόκειται σήμερα, 
καταγεγραμμένα και ταξινομημένα, στο 
Ιστορικό Αρχείο και συνιστά σημαντικό 
ιστορικό, καλλιτεχνικό, αλλά και τεχνικό 
απόκτημα. για μια πολύπλευρη ιστορική 
μνήμη της Τράπεζας και όχι μόνο.   

Περιδιαβαίνοντας και ανακαλύπτοντας 
την αρχαία Αλεξάνδρεια 
Με τριανταένα (31 πρωτότυπα χαρακτικά 
τα οποία καλύπτουν μία περίοδο από 
τον 15ο, ξεκινώντας από το 1472, μέχρι 
τον 19ο αιώνα, από τη συλλογή του 
διαχρονικού φίλου του Ιστορικού Αρχείου, 
συλλέκτη Χάρη Τζάλα, δημιουργήθηκε 
μία έκθεση που ξεναγεί τον επισκέπτη σε 
ορατά κατάλοιπα της πόλης, που ίδρυσε 
ο Μέγας Αλέξανδρος το 332 π.Χ. και 
αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα 
κέντρα του πολιτισμού και της επιστήμης. 
Η εν λόγω έκθεση διήρκησε ένα μήνα 
και συνοδεύτηκε από ξεναγήσεις και 
διαλέξεις. 

Πρωτοβουλία 1821-2021 
Το Ιστορικό Αρχείο συμμετέχει στο 
Working Group για την προετοιμασία 
των 140 εκδηλώσεων, σε Ελλάδα και 
εξωτερικό, για τον εορτασμό των 200 
χρόνων από την επανάσταση του 1821.

1821 πριν και μετά
Το ιστορικό Αρχείο συμμετέχει στην 
προετοιμασία της έκθεσης που 
συνδιοργανώνουν οι Τράπεζες Ελλάδος, 
Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank με το 
Μουσείο Μπενάκη για το 2021 που θα 
καλύπτει την περίοδο από το 1770  έως το 
1870.

Εκδόσεις
Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας: 42 
χρόνια προσφοράς στην επιστημονική 
έρευνα
Μετά από ένα σύντομο χρονικό των 
προσπαθειών για την συγκρότηση 
μιας Μονάδας Ιστορικού Αρχείου στην 
Τράπεζα, από το 1938 έως το 1977, 
ακολουθεί η περιγραφή των σταδίων που 
ακολούθησε η πορεία για τη δημιουργία 
μιας εξωστρεφούς αρχειακής Μονάδας, 
με στόχο, όχι απλά την συγκέντρωση 
και διαφύλαξη των στοιχείων που 
συνιστούν την ιστορική μνήμη του πρώτου 

τραπεζικού οργανισμού της χώρας, αλλά 
την ανάδειξή του, με κάθε πρόσφορο 
μέσο και κυρίως τη δημιουργία των 
προϋποθέσεων που θα καταστήσουν 
τον αρχειακό και συλλεκτικό πλούτο της 
Τράπεζας προσιτό, με φιλικό τρόπο, στον 
επιστημονικό ερευνητή και κάθε απλό 
πολίτη. 
Το σύντομο αυτό ιστορικό τμήμα 
συμπληρώνεται με τα πρώτα 
αποτελέσματα μιας έρευνας που 
διεξάγεται από το Αρχείο για την περίοδο 
1984 – 2019.
Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 
εστιάζονται στον αριθμό των ατόμων που 
προσέγγισαν το Αρχείο για ερευνητικούς 
λόγους, το αντικείμενο που δήλωσαν για 
το ερευνητικό τους έργο, τον σκοπό που 
δηλώθηκε για την διεξαγωγή της έρευνάς 
τους και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 
έρευνά τους τον Σεπτέμβριο του 2019.
arch had reached by September 2019.

Η εποχή του πολυθεάματος 
Στον Πρόλογο του 45σέλιδου βιβλίου 
που λειτουργεί, ταυτόχρονα, ως 
κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης και 
ως αναλυτικότερη παρουσίαση του 
έργου του Πολυθεάματος, και όχι μόνο 
διαβάζουμε:
«Πρόκειται για μια τεχνολογικά 
πρωτοπόρα για την εποχή της προβολή, η 
οποία βασίζεται στην εναλλαγή εικόνων 
με τη χρήση μιας ή περισσοτέρων 
οθονών, που προγραμματίζεται 
ηλεκτρονικά έτσι, ώστε οι εικόνες να 
εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή, 
σε συνδυασμό με άλλες, αλλά και 
ταυτόχρονα με τη μουσική επένδυση και 
την εκφώνηση κειμένου».
Το βιβλίο παρουσιάζει την ίδρυση της 
υπηρεσίας Πολυθεάματος, τα πρώτα 
πολυθεάματα, τον τρόπο παραγωγής 
των πολυθεαμάτων, την απήχησή τους 
στο ελληνικό και διεθνές κοινό, καθώς 
και την παρακαταθήκη που μας αφήνει ο 
πολιτιστικός τους πλούτος.

Περιδιαβαίνοντας και ανακαλύπτοντας 
την αρχαία Αλεξάνδρεια μέσα από 
χαρακτικά και χάρτες του 15ου - 19ου αι. 
Κατάλογος της  ομώνυμης έκθεσης  που 
παρουσιάζει το σύνολο των εικόνων 
των πρωτότυπων εκθεμάτων, με την 
επεξήγησή τους καθώς και προλογικό 
σημείωμα του κατόχου των χαρακτικών. 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
Κατά το  έτος 2019 προσήλθαν για την 
παρακολούθηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, που πραγματοποιεί το 
Ιστορικό Αρχείο, για όλες της βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, 2.552 μαθητές από 74 
σχολεία. 
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Με ευθύνη για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ2019

Συνέδρια
Το Ιστορικό Αρχείο προετοίμασε την 
υποδοχή της ετήσιας  συνάντησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζικής 
Ιστορίας, που την επόμενη χρονιά 
επρόκειτο 
να υποδεχθεί η Εθνική Τράπεζα. Η 
συνάντηση αυτή αναβλήθηκε εξαιτίας της 
νέας κατάστασης με τον κορωναϊό για το 
2021. 

Εξυπηρέτηση των ερευνητών
Κατά το 2019  επισκέφθηκαν και 
εξυπηρετήθηκαν από το Ιστορικό Αρχείο  
316 ερευνητές. 
Οι ερευνητές της χρονιάς αυτής 
επισκέφθηκαν 40 από τις 86 αρχειακές 
σειρές του Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Ιστορικών και Αρχειακών πληροφοριών 
του ΙΑΕΤΕ.
Επιπλέον, 40 σαράντα ερευνητές 
επισκέφθηκαν την εξειδικευμένη 
βιβλιοθήκη του Αρχείου,  παράλληλα 
με την αρχειακή τους έρευνα ή και 
ανεξάρτητα.
Τέλος, 19 δεκαεννέα ερευνητές 
επισκέφθηκαν αρχεία τρίτων στην κατοχή 
της Τράπεζας και  8 οκτώ ερευνητές 
επισκέφθηκαν αρχεία τρίτων που 
απόκεινται στο ΙΑΕΤΕ.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή
Ο βασικός σκοπός της Έκθεσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Εθνικής Τράπεζας είναι 
η παροχή αξιόπιστων πληροφοριών για 
την υποστήριξη και συνεχή προώθηση 
ενός ανοιχτού και με διάρκεια διαλόγου 
ανάμεσα στην Τράπεζα και έναν συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό εμπλεκόμενων 
φορέων.
Η Εθνική Τράπεζα εκδίδει Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης σε ετήσια βάση. 
Αρχικά ξεκίνησε με την έκδοση ετήσιου 
Κοινωνικού Απολογισμού (το έτος 1996). 
Η πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
της Τράπεζας, που συντάσσεται με βάση 
διεθνή πρότυπα, εκδίδεται το 2008 με 
στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν 
στα έτη 2005-2007. Η παρούσα Έκθεση 
καλύπτει την περίοδο 1/1/2019 - 31/12/2019 
και αποτελεί την 13η κατά σειρά έκδοση.
Οι προηγούμενες Εκθέσεις είναι 
διαθέσιμες στη διεύθυνση www.nbg.gr
(Ενότητα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / 
Ετήσιες Εκθέσεις ΕΚΕ).

Πεδίο και όριο
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 
αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων 
της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Η 
Έκθεση δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες 
θυγατρικών εταιρειών, άλλων ιδρυμάτων 
της Εθνικής Τράπεζας, προμηθευτών, 
ή εν γένει άλλες δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
κοινοπραξιών με τρίτους. Τα οικονομικά 
μεγέθη της Τράπεζας, που περιέχονται 
σε αντίστοιχα σημεία στα κείμενα, 
αφορούν στις δραστηριότητες της 
Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα, 
συμπεριλαμβανομένων των Καταστημάτων 
της Τράπεζας σε Αίγυπτο και Ηνωμένο 
Βασίλειο. 
Σε σύγκριση με τις Εκθέσεις Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των προηγούμενων ετών, δεν 
έχει πραγματοποιηθεί καμία σημαντική 
αλλαγή στο πεδίο, στο όριο ή στις 
μεθόδους εκτίμησης των δεδομένων, που 
παρουσιάζονται στην παρούσα Έκθεση.  
Επίσης, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές 
στη δομή, το μέγεθος και την εφοδιαστική 
αλυσίδα του Οργανισμού. Η παρούσα 
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτει το 
σύνολο των οικονομικών, περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών επιδράσεων της Τράπεζας, 
ενώ δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι 
περιορισμοί ή εξαιρέσεις. Καθώς στην 
Έκθεση δεν περιλαμβάνονται οι διάφορες 
θυγατρικές εταιρείες της Εθνικής 
Τράπεζας, πιθανές εξαγορές, πωλήσεις 
ή άλλες μεταβολές, δεν αναμένεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα 
σύγκρισης των δεδομένων από έτος σε 
έτος.

Πηγές Πληροφόρησης
Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στην παρούσα Έκθεση έχουν προκύψει 
βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών 
καταγραφής και σε σημαντικό βαθμό 
είναι διαθέσιμες και σε άλλες έντυπες ή 
ψηφιακές εκδόσεις της Τράπεζας. Στις 
περιπτώσεις όπου πραγματοποιούνται 
αριθμητικοί υπολογισμοί, στο πλαίσιο 
της Έκθεσης, παρατίθεται ο τύπος ή η 
μέθοδος υπολογισμού, ενώ τα οικονομικά 
στοιχεία που αναφέρονται είναι 
διαθέσιμα και στις Ετήσιες Οικονομικές 
Εκθέσεις της Τράπεζας, οι οποίες 
προσυπογράφονται από την Ανώτατη 
Διοίκηση και ελέγχονται αναλόγως. Η 
Τράπεζα έχει επιλέξει να παρουσιάζει τα 
αριθμητικά δεδομένα της οικονομικής, 
κοινωνικής και περιβαλλοντικής της 
επίδοσης κυρίως σε βάση τριετίας, 
με στόχο την παροχή δυνατότητας 
σύγκρισης της πορείας της στους 
επιμέρους δείκτες και τη συνολική 
απεικόνιση της επίδοσης. Ενδεχόμενες 
αναθεωρήσεις πληροφοριών 
σημειώνονται, ενώ επίσης διευκρινίζονται 
και οι λόγοι για την αναθεώρηση στα 
αντίστοιχα σημεία. Επιπλέον, όσον αφορά 
σε πληροφορίες σχετικά με ενέργεια, 
έχει επιλεχθεί η έκφραση σε μονάδες 
KWh ή MWh και joules, όπως προτείνει το 
πρότυπο GRI, λόγω του ότι η καταγραφή 
πραγματοποιείται σε αυτές τις μονάδες, 
αλλά και με σκοπό η πληροφορία να 
είναι πιο οικεία στους αναγνώστες.  Για 
τον καθορισμό του περιεχομένου της 
Έκθεσης ελήφθησαν υπόψη το είδος 
των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, ως 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οι «Αρχές 
έκδοσης απολογισμών για τον καθορισμό 
της ποιότητας», αλλά και η «Καθοδήγηση 
για τον καθορισμό του περιεχομένου» του 
διεθνούς Οργανισμού Global Reporting 
Initiative (GRI - Standards). Η Έκθεση 
καταρτίστηκε σε συμφωνία με τη Βασική 
Επιλογή των κατευθυντήριων οδηγιών GRI 
- Standards. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η 
Εθνική Τράπεζα θεωρεί ως «σημαντικές» 
πληροφορίες και θέματα όλα αυτά 
που αντικατοπτρίζουν τις οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιδράσεις της ή επηρεάζουν τις 
αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έχει προκύψει 
η διαμόρφωση των βασικών θεμάτων 
που παρουσιάζονται στην παρούσα 
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, δίνοντας 
έμφαση σε σημαντικά θέματα, όπως η 
Εταιρική Διακυβέρνηση, η Οικονομική 
και Κοινωνική επίδραση της Εθνικής 
Τράπεζας, αλλά και η επικοινωνία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.
Η Εθνική Τράπεζα προσδοκά ότι 
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η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
θα συνεισφέρει σημαντικά στην 
επικοινωνία της με τις διάφορες ομάδες 
ενδιαφερόμενων μερών και θα καλύψει 
διάφορες πτυχές σημαντικών θεμάτων, 
ενώ τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, που 
αναμένεται να την χρησιμοποιήσουν, 
παρουσιάζονται στην Ενότητα Εταιρικό 
Προφίλ / Ενδιαφερόμενα Μέρη 
(Stakeholders).

Εφαρμογή Προτύπου ΑΑ1000APS
Και για το 2019 η Εθνική Τράπεζα, 
με σκοπό να συμπεριλάβει τα 
Ενδιαφερόμενα Μέρη στη διαδικασία 
προσδιορισμού, κατανόησης και 
ανταπόκρισης σε θέματα και ζητήματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, εφαρμόζει το 
πρότυπο ΑΑ1000 Accountability Principles 
Standard (APS) 2008.
Βασικές αρχές του προτύπου είναι οι 
παρακάτω:
Θεμελιώδης Αρχή της Συμμετοχικότητας: 
Στο πλαίσιο της εν λόγω αρχής, η Εθνική 
Τράπεζα έχει θεσπίσει διαδικασίες 
και μηχανισμούς διαλόγου με τις 
κυριότερες ομάδες των ενδιαφερόμενων 
μερών της, προκειμένου να έχει μια 
συνολική αντίληψη για το ποια είναι τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της, ποιες είναι οι 
ανάγκες και οι προσδοκίες τους, καθώς 
και οι τρόποι με τους οποίους αυτά 
έρχονται σε επαφή με την Τράπεζα, με 
στόχο την επίτευξη μίας υπεύθυνης και 
στρατηγικής ανταπόκρισης.
Αρχή της Ουσιαστικότητας: Η Τράπεζα 
προκειμένου να προσδιορίσει τα 
ουσιαστικά θέματα των ενδιαφερόμενων 
μερών της έχει αναπτύξει μία διαδικασία 
αξιολόγησης της σημαντικότητας των 
θεμάτων των ενδιαφερόμενων μερών 
της, βάσει κατάλληλων κριτηρίων που 
σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Αυτή η Έκθεση βασίζεται στην ανάλυση 
των ευρημάτων που προέκυψαν από τη 
διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το 
2018.
Αρχή της Ανταπόκρισης: Η Τράπεζα 
με βάση την αξιολόγηση των θεμάτων 
των ενδιαφερόμενων μερών και τη 
διαθεσιμότητα πόρων ανταποκρίνεται 
στα ενδιαφερόμενα μέρη της, μέσω της 
καθιέρωσης πολιτικών, σκοπών, στόχων, 
σχεδίων δράσης κ.λπ.
Οι πίνακες στις σελίδες 17-24 
και 124 παρουσιάζουν μια περίληψη 
των μεθόδων διαλόγου με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη της Τράπεζας 
και συμπεριλαμβάνουν τον τύπο και τη 
συχνότητα διαλόγου, τα θέματα που 
προέκυψαν και τις δράσεις της Εθνικής 
Τράπεζας.

Διασφάλιση Ακρίβειας Δεδομένων
Η Εθνική Τράπεζα, αναγνωρίζει την 
προστιθέμενη αξία της εξωτερικής 
επαλήθευσης της Έκθεσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, καθώς μέσω αυτής 
αυξάνεται η ποιότητα και η αξιοπιστία της 
λογοδοσίας της προς τα ενδιαφερόμενα 
μέρη.
Για τον λόγο αυτό, η Τράπεζα, επέλεξε 
να προβεί σε εξωτερική διασφάλιση 
της παρούσας Έκθεσης, σε συνεργασία 
με εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα. 
Τα συμπεράσματα και τα σχόλια, 
που προκύπτουν από τη διαδικασία 
της εξωτερικής επαλήθευσης, θα 
αξιοποιηθούν από την Εθνική Τράπεζα 
προς την κατεύθυνση της συνεχούς 
βελτίωσης της ποιότητας των Εκθέσεων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης που εκδίδει. 
Η Έκθεση του εξωτερικού Φορέα 
επαλήθευσης, παρατίθεται στις σελίδες 
137-141. Η επιλογή του ανεξάρτητου 
φορέα έγινε σύμφωνα με την Πολιτική 
Προμηθειών της Τράπεζας.

Μεθοδολογία
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
της Εθνικής Τράπεζας για το 2019 
έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές  GRI Standards : 
Core Option.
Για τη σύνταξη της Έκθεσης Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Τράπεζας έχει συσταθεί 
ειδική ομάδα στελεχών από όλες τις 
εμπλεκόμενες Διευθύνσεις. Βασικό έργο 
της ομάδας αποτελεί η συγκέντρωση 
των απαιτούμενων πληροφοριών που 
αφορούν στους τομείς της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στην Εθνική 
Τράπεζα.
Την ευθύνη της έκδοσης, καθώς και 
τον συντονισμό, τον σχεδιασμό και την 
επιμέλεια της ύλης είχε η Διεύθυνση 
Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και 
του Ομίλου.
Οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία 
να κοινοποιήσουν την άποψή τους 
στην Τράπεζα, να κάνουν προτάσεις 
για τυχόν βελτιώσεις και να ζητήσουν 
αποσαφηνίσεις για κάθε πτυχή των 
δραστηριοτήτων του Οργανισμού 
συναπτόμενη με θέματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης στη διεύθυνση:

Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της Τράπεζας και του Ομίλου
Αιόλου 93, 105 51, Αθήνα
Υπόψη: κας Ιωάννας Σαπουντζή
Τηλ.: 210-3343106 Φαξ: 210-3341818
E-mail: csr@nbg.gr
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ AA1000 (ACCOUNTABILITY PRINCIPLES STANDARD AA1000)

ΑΡΧΗ ΠΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΛΥΨΗΣ

Συμμετοχικότητα Ορισμός των ενδιαφερόμενων μερών 
και διάλογος για την κατανόηση των 
σημαντικών θεμάτων

«Ενδιαφερόμενα 
Μέρη 
(Stakeholders)» 
και  «Δέσμευση και 
ανταπόκριση της 
Εθνικής Τράπεζας»

Πλήρως

Ουσιαστικότητα Ορισμός και αξιολόγηση των θεμάτων 
που είναι σημαντικά για την Εθνική 
Τράπεζα και τα ενδιαφερόμενα μέρη

«Αναγνώριση 
των ουσιαστικών 
θεμάτων (Materiality 
Analysis)»

Πλήρως

Ανταπόκριση Ανταπόκριση στα βασικά θέματα «Δέσμευση και 
ανταπόκριση της 
Εθνικής Τράπεζας»

Πλήρως
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Πίνακας περιεχομένων GRI

GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα ή / 
και URL

Εξωτερική 
Διασφάλιση

ISO 
26000:2010 
CLAUSES

Σύνδεση Στόχων 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

GRI 101: Foundation 2016

Γενικές  Δημοσιοποιήσεις - Βασική επιλογή (core)

GRI 102: 
Γενικές 
Δημοσιοποιήσεις 
2016

102-1 Επωνυμία 11 -

102-2 Δραστηριότητες, 
βασικές μάρκες, 
προϊόντα και υπη-
ρεσίες

9, 52-58 - 6.3.9, 6.5.3, 
6.5.4, 6.5.5, 
6.5.6, 6.7.3, 
6.7.5, 6.7.8, 
6.7.9, 6.8.3, 

6.8.6, 6.8.7, 7.2

102-3 Έδρα του Οργανι-
σμού

11 - 7.2

102-4 Περιοχή δραστηρι-
ότητας

9 - 7.2

102-5 Ιδιοκτησιακό κα-
θεστώς και νομική 
μορφή

11 - 6.2.3.2, 7.2

102-6 Αγορές που εξυπη-
ρετούνται 

9, 14, 52, 
54-55, 59

- 7.2, 7.3.3

102-7 Μέγεθος του Ορ-
γανισμού

9, 13 - 7.2

102-8 Πληροφορίες για 
τους υπαλλήλους 
και λοιπούς εργα-
ζόμενους

70-73 - 6.3.10, 6.4.1, 
6.4.2, 6.4.3, 
6.4.4, 6.8.5   

102-9 Εφοδιαστική 
αλυσίδα

66 - 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.6, 
6.7.4, 6.8.3, 
6.8.7, 6.8.8, 

6.8.9, 7.2, 7.3.1, 
7.3.3

102-10 Σημαντικές 
αλλαγές στον 
Οργανισμό ή στην 
εφοδιαστική του 
αλυσίδα

13-15, 122 - 6.3.3, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.6, 
6.7.4, 7.4.3

102-11 Αρχή ή προ-
σέγγιση της 
προφύλαξης 
(«precautionary 
principle»)

96, 104 - 6.3.5, 6.5.3, 
6.5.4, 6.5.5, 
6.5.6, 6.7.5, 

6.8.8, 7.2, 7.3.1

102-12 Πρωτοβουλίες 
τρίτων

10-11, 16, 96 - 6.3, 6.4, 6.5, 
6.6, 6.7, 6.8, 

7.2, 7.3.3, 7.4.1

102-13 Συμμετοχές σε 
Οργανισμούς

16-17 - 6.4.5, 7.2

102-14 Δήλωση Προέ-
δρου του Διοικητι-
κού Συμβουλίου 

6-7 - 7.2, 7.4.2

102-15 Κύριες επιδρά-
σεις, κίνδυνοι και 
ευκαιρίες

23, 46-48, 
97, 104

- 4.7, 6.2, 7.4.2
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Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

102-16 Οι αξίες, οι αρχές, 
τα πρότυπα και οι 
κανόνες συμπερι-
φοράς του Οργα-
νισμού

16-17, 39-
40, 70, 96

- 6.2.3.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 
6.7, 6.8.7.2, 

7.3.1, 7.4, 7.6.3, 
7.7

102-17 Μηχανισμοί για 
συστάσεις και ανη-
συχίες σχετικά με 
την ηθική

39, 44, 46 - 4.4, 6.6.3

102-18 Δομή Διακυβέρ-
νησης

41-44 - 6.2

102-21 Διαβούλευση με 
τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, αναφορικά 
με οικονομικά, 
κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά 
θέματα

16, 17-19 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-22 Σύνθεση ΔΣ και 
επιτροπών του

41-44 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-23 Πρόεδρος ΔΣ 41-42 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-24 Διαδικασίες υπο-
ψηφιοτήτων και 
επιλογής μελών 
ΔΣ

42-43 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-25 Σύγκρουση συμ-
φερόντων

41, 64-65 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-27 Συλλογική γνώση 
ΔΣ

42 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-28 Αξιολόγηση ΔΣ 43 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-29 Αναγνώριση και δι-
αχείριση οικονομι-
κών, περιβαλλοντι-
κών και κοινωνικών 
επιπτώσεων

20-23 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-30 Αποτελεσματικό-
τητα στις διαδικα-
σίες διαχείρισης 
κινδύνων

46-47 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-35 Πολιτικές αποζημί-
ωσης μελών ΔΣ

43 - 6.2, 7.4.3, 7.7.5

102-40 Κατάλογος των 
ομάδων Ενδιαφε-
ρόμενων μερών

17-19 - 5.2, 5.3, 7.3.2, 
7.3.3, 7.3.4

102-41 Συλλογικές συμ-
βάσεις

84, 87-88 - 6.3.10, 6.4.3, 
6.4.4, 6.4.5

102-42 Αναγνώριση και 
επιλογή Ενδιαφε-
ρόμενων μερών

17 - 5.2, 5.3, 7.3.2, 
7.3.3, 7.3.4

102-43 Προσέγγιση για 
διαβούλευση με 
τα Ενδιαφερόμενα 
μέρη

17-19 - 5.2, 5.3, 7.3.2, 
7.3.3, 7.3.4

102-44 Βασικά θέματα και 
οι προβληματισμοί 

17-19, 23 - 5.2, 5.3, 7.3.2, 
7.3.3, 7.3.4
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Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

102-45 Οντότητες που 
περιλαμβάνονται 
στις ενοποιημένες 
οικονομικές κατα-
στάσεις 

122-123, 
Ετήσια 

Χρηματο-
οικονομική 

Έκθεση 
2019, σελ. 

295

7.2, 7.5.2, 7.5.3, 
7.6.1, 7.6.2

102-46 Καθορισμός του 
περιεχομένου 
της έκθεσης και 
των ορίων των 
θεμάτων

20-23 - 7.5.3, 7.6.2

102-47 Κατάσταση ουσια-
στικών θεμάτων

20-23 - 5.2, 5.3, 7.3.2, 
7.3.3, 7.3.4

102-48 Αναδιατυπώσεις 
πληροφοριών

122 - 7.5.2, 7.5.3, 
7.6.1, 7.6.2

102-49 Αλλαγές στη δια-
δικασία έκδοσης 
της έκθεσης.

122 - 7.2, 7.5.2, 7.5.3, 
7.6.1, 7.6.2

102-50 Περίοδος αναφο-
ράς 

122 - 7.2, 7.5.2, 7.5.3, 
7.6.1, 7.6.2

102-51 Ημερομηνία πιο 
πρόσφατης προη-
γούμενης έκθεσης

122 - 7.2, 7.5.2, 7.5.3, 
7.6.1, 7.6.2

102-52 Διάρκεια του κύ-
κλου της έκθεσης

122 - 7.2, 7.5.2, 7.5.3, 
7.6.1, 7.6.2

102-53 Υπεύθυνος επικοι-
νωνίας για ερωτή-
ματα αναφορικά 
με την έκθεση

123 - 7.6.1, 7.6.2

102-54 Δήλωση σύντα-
ξης της έκθεσης 
σύμφωνα με τα 
πρότυπα GRI

122 - 7.5.2, 7.5.3, 
7.6.1, 7.6.2

102-55 Πίνακας Περιεχο-
μένων GRI

125-135 - 7.6.1, 7.6.2

102-56 Εξωτερική δια-
σφάλιση

123, 137-141 - 7.6.1, 7.6.2, 
7.7.3, 7.7.4, 7.7.5

Ουσιαστικά θέματα

Οικονομική επίδοση

GRI 103:  
Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού θέμα-
τος και των Ορίων 
του

10, 12-13, 21, 
96-97

- 6.8.1, 6.8.2, 
6.8.3, 6.8.7, 

6.8.9

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

10, 12-13, 
96-97

- 6.8.1, 6.8.2, 
6.8.3, 6.8.7, 

6.8.9

103-3 Αξιολόγηση της 
Διοικητικής προ-
σέγγισης

10, 12-13, 
96-97

- 6.8.1, 6.8.2, 
6.8.3, 6.8.7, 

6.8.9

GRI 201: 
Οικονομική 
επίδοση 2016

201-1 Άμεση οικονομική 
αξία που παράγε-
ται και διανέμεται.

12-13, 110 √ 6.8.1, 6.8.2, 
6.8.3, 6.8.7, 

6.8.9

201-2 Χρηματοοικονο-
μικές επιπτώσεις 
και άλλοι κίνδυνοι 
και ευκαιρίες λόγω 
της κλιματικής 
αλλαγής

10, 96-97 - 6.5.5
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Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

Καταπολέμηση της διαφθοράς

GRI 103:  
Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού 
θέματος και των 
Ορίων του

21-22, 46-
47, 73-74

 - 6.6.1, 6.6.2, 
6.6.3

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

15-16, 20, 
39, 46-47, 
73-74, 78

 - 6.6.1, 6.6.2, 
6.6.3

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

20, 39, 46-
47, 73-74

 - 6.6.1, 6.6.2, 
6.6.3

GRI 205: 
Καταπολέμηση της 
διαφθοράς 2016

205-1 Συμμόρφωση 
με το ισχύον 
νομοθετικό και 
κανονιστικό 
πλαίσιο.

15, 17-18, 39, 
45, 73-74

 - 6.6.1, 6.6.2, 
6.6.3

205-2 Επικοινωνία 
και εκπαίδευση 
για πολιτικές 
και διαδικασίες 
καταπολέμησης 
της διαφθοράς

78-79 - 6.6.1, 6.6.2, 
6.6.3

205-3 Επιβεβαιωμένα 
περιστατικά 
διαφθοράς 
και δράσεις 
αντιμετώπισης

74 - 6.6.1, 6.6.2, 
6.6.3

Ενέργεια

GRI 103:  
Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
ουσιαστικού 
θέματος και των 
Ορίων του

23 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.4

103-2 Η διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 96-97 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.4

103-3 Αξιολόγηση 
της διοικητικής 
προσέγγισης

20 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.4

GRI 302: 
Ενέργεια 2016

302-1 Κατανάλωση 
ενέργειας εντός 
του οργανισμού

98 √ 6.5.4

302-2 Κατανάλωση 
ενέργειας εκτός 
του οργανισμού

98,99 - 6.5.4

302-4 Μείωση της 
κατανάλωση 
ενέργειας

98-100 - 6.5.4

Νερό και λύματα

GRI 103:  
Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
ουσιαστικού 
θέματος και των 
Ορίων του

22, 101 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

103-2 Η διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 101 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

128



GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα ή / 
και URL
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Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

103-3 Αξιολόγηση 
της διοικητικής 
προσέγγισης

20, 101 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

GRI 303: : 
Νερό και λύματα 
2018

303-5 Κατανάλωση 
νερού

101 - 6.5.4

  

  

Εκπομπές Αερίων Ρύπων

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
ουσιαστικού 
θέματος και των 
Ορίων του

23, 99-100 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

103-2 Η διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 96-97, 
98-100

- 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

103-3 Αξιολόγηση 
της διοικητικής 
προσέγγισης

20, 98-100 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

GRI 305: Εκπομπές 
2016

305-2 Έμμεσες εκπομπές 
GHG (Scope 2)

98-100 √ 6.5.5

  

  

305-5 Μείωση εκπομπών 
GHG

98-100 - 6.5.5

Απόβλητα

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
ουσιαστικού 
θέματος και των 
Ορίων του

23, 101-104 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

103-2 Η διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

101-104 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

103-3 Αξιολόγηση 
της διοικητικής 
προσέγγισης

101-104 - 6.5.1, 6.5.2, 
6.5.5

GRI 306:  Απόβλητα 
2020

306-2 Διαχείριση 
σημαντικών 
αποβλήτων 
και σχετικές 
επιπτώσεις

101-104 - 6.5.5

  

  

Απασχόληση

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
ουσιαστικού 
θέματος και των 
Ορίων του

21, 70-72, 
84, 85-86

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.3

103-2 Η διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 70-73, 
84, 85-86

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.3
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Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

103-3 Αξιολόγηση 
της διοικητικής 
προσέγγισης

20, 70-73, 
84, 85-86

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.3

GRI 401: 
Απασχόληση 2016

401-1 Προσλήψεις νέων 
εργαζόμενων και 
αντικατάσταση 
εργαζόμενων 

72, 92 √ 6.4.3

  

401-2 Οφέλη που 
παρέχονται σε 
εργαζόμενους 
πλήρους 
απασχόλησης και 
δεν παρέχονται 
σε εργαζόμενους 
μερικής 
απασχόλησης ή 
εποχικούς

85-86 - 6.4.3

401-3 Γονική άδεια 84 - 6.4.4

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

21, 82-83 - 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.6

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20-21,  
82-86

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.6

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

20-21,  
82-83

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.6

GRI 403: Υγεία και 
ασφάλεια στην 
εργασία 2018

403-1 Εκπροσώπηση 
του εργατικού 
δυναμικού σε 
επίσημες, μεικτές 
(Εργαζόμενοι 
- Διοίκηση) 
επιτροπές υγείας 
και ασφάλειας

82-83 √ 6.4.6

 

403-3 Υπηρεσίες υγείας 
στην εργασία

82-83 - 6.8.8

403-5 Εκπαίδευση 
εργαζομένων 
για την υγεία και 
ασφάλεια στην 
εργασία 

83 - 6.4.6

403-6 Προώθηση 
θεμάτων για 
την υγεία των 
εργαζομένων

82-83 - 6.8.8

403-9 Τραυματισμοί 
σχετικοί με την 
εργασία

82 - 6.4.6, 6.8.8

403-10 Ασθένειες 
σχετικές με την 
εργασία

82-83 - 6.4.6, 6.8.8

Κατάρτιση και Εκπαίδευση

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

21, 73, 75, 
79-80

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.7
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GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα ή / 
και URL

Εξωτερική 
Διασφάλιση

ISO 
26000:2010 
CLAUSES

Σύνδεση Στόχων 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20-21, 74-
75, 79-80

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.7

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

20-21, 75, 
79-80

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.4.7

GRI 404: Κατάρτιση 
και Εκπαίδευση 2016

404-1 Μέσος όρος ωρών 
εκπαίδευσης 
ανά έτος ανά 
υπάλληλο

74-75 √ 6.4.7

  

 

404-2 Προγράμματα 
αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων των 
εργαζομένων και 
προγράμματα 
μετάβασης

79-80 - 6.4.7

404-3 Ποσοστό 
εργαζομένων 
που λαμβάνουν 
τακτικές 
αξιολογήσεις 
απόδοσης και 
εξέλιξης της 
σταδιοδρομίας

73 √ 6.4.7

Διαφορετικότητα και ίσες ευκαιρίες

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

21, 70-72, 
84

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 70-72, 
84

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

20, 70-72, 
84

- 6.4.1, 6.4.2, 
6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4

GRI 405: 
Διαφορετικότητα και 
ίσες ευκαιρίες 2016

405-1 Διαφορετικότητα 
στη διοίκηση 
και στους 
εργαζόμενους

41-42, 70-72 - 6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4

  

405-2 Αναλογία 
βασικού μισθού 
και αμοιβής των 
γυναικών προς των 
ανδρών

84 √ 6.3.7, 6.3.10, 
6.4.3, 6.4.4

  

Αποφυγή διακρίσεων

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

21, 70, 72  - 4.8, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.6, 
6.3.7, 6.3.10, 

6.4.3

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 70-72  - 4.8, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.6, 
6.3.7, 6.3.10, 

6.4.3

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

20, 72  - 4.8, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.6, 
6.3.7, 6.3.10, 

6.4.3
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GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα ή / 
και URL

Εξωτερική 
Διασφάλιση

ISO 
26000:2010 
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Σύνδεση Στόχων 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

GRI 406: Αποφυγή 
διακρίσεων 2016

406-1 Περιστατικά 
διακρίσεων και 
διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν

71-72  - 6.3.6, 6.3.7, 
6.3.10, 6.4.3

  

Πρακτικές ασφάλειας

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

16-22  - 4.8, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.6

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

83-84  - 4.8, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.6

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

122-123  - 4.8, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.4, 
6.3.5, 6.3.6

GRI 410: Πρακτικές 
ασφάλειας 2016

410-1 Προσωπικό 
ασφαλείας 
εκπαιδευμένο 
σε πολιτικές 
ή διαδικασίες 
ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (i)

80  - 6.3.4, 6.3.5, 
6.3.6

Τοπικές κοινωνίες

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

19, 21, 35, 
110-120

- 6.3.7, 6.3.8, 
6.3.9, 6.6.7, 
6.7.8, 6.8.6

 

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

19, 35, 110-
120

- 6.3.7, 6.3.8, 
6.3.9, 6.6.7, 
6.7.8, 6.8.6

 

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

19, 35, 110-
120

- 6.3.7, 6.3.8, 
6.3.9, 6.6.7, 
6.7.8, 6.8.6

 

GRI 413: Τοπικές 
κοινωνίες 2016

FS13 Σημεία πρόσβα-
σης σε αραιοκα-
τοικημένες ή οικο-
νομικά ασθενείς 
περιοχές

60-61 √ 6.7.8, 6.8.6

413-1 Λειτουργίες σε 
διάλογο με τις 
τοπικές κοινότητες, 
αξιολόγηση 
επιπτώσεων και 
αναπτυξιακά 
προγράμματα

19, 35, 110-
120

- 6.7.8, 6.8.6

  

 

Σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

21, 64 - 6.7.3, 6.7.4, 
6.7.5, 6.7.6, 
6.7.9, 7.4.1

 

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20-21, 64 - 6.7.3, 6.7.4, 
6.7.5, 6.7.6, 
6.7.9, 7.4.1
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GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα ή / 
και URL

Εξωτερική 
Διασφάλιση

ISO 
26000:2010 
CLAUSES

Σύνδεση Στόχων 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

20-21, 64 - 6.7.3, 6.7.4, 
6.7.5, 6.7.6, 
6.7.9, 7.4.1

 

Δείκτης Τράπεζας - Ικανοποίηση 
πελατών

63-64 √ 6.7.6

GRI 417: Σήμανση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών 2016

417-1 Απαιτήσεις για 
την πληροφόρηση 
και σήμανση 
προϊόντων και 
υπηρεσιών

64 - 6.7.6

  

Απόρρητο πελατών

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

22, 62, 
64-65

 - 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.7

 

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 46, 62, 
64-65, 80

 - 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.7

 

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

22, 62, 
64-65

 - 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.7

 

GRI 418: Απόρρητο 
πελατών 2016

418-1 Συνολικός αριθμός 
τεκμηριωμένων 
παραπόνων για 
παραβιάσεις 
απορρήτου 
και απώλειες 
προσωπικών 
δεδομένων 
πελατών

61, 65  - 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.7

  

Κοινωνικο-οικονομική συμμμόρφωση 

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

64-66 - 4.6, 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.6

 

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

64-66 - 4.6, 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.6

 

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

64-66 - 4.6, 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.6

 

GRI 419: Κοινωνικο-
οικονομική 
συμμμόρφωση 2016

419-1 Μη συμμόρφωση 
με νόμους και 
κανονισμούς στον 
κοινωνικό και 
οικονομικό τομέα

64-66 √ 4.6, 6.7.1, 6.7.2, 
6.7.6

  

Προώθηση καινοτομίας και τεχνολογίας

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

21-24, 58-
60

 - 6.8.6  

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

20, 26-28, 
32, 52, 58-
60, 66-67

 - 6.8.6  
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GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα ή / 
και URL

Εξωτερική 
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ISO 
26000:2010 
CLAUSES

Σύνδεση Στόχων 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

20, 26-28, 
32, 52, 
58-60

 - 6.8.6  

Δείκτης Τράπεζας - Προώθηση 
καινοτομίας και 
τεχνολογίας

20, 26-28, 
32, 52, 56-
57, 58-60, 

66-67

 - 6.8.6

  

Χαρτοφυλάκιο προιόντων

GRI 103: Διοικητική 
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του 
Ουσιαστικού  
θέματος και των 
Ορίων του

21  - 6.3.9, 6.5.4, 
6.5.5, 6.5.6, 
6.7.8, 6.8.3, 
6.8.5, 6.8.6, 
6.8.7, 6.8.9, 
7.4.1, 7.4.3

 

103-2 Η Διοικητική 
προσέγγιση και οι 
πτυχές της

52, 97, 105-
106

 - 6.3.9, 6.5.4, 
6.5.5, 6.5.6, 
6.7.8, 6.8.3, 
6.8.5, 6.8.6, 
6.8.7, 6.8.9, 
7.4.1, 7.4.3

 

103-3 Αξιολόγηση 
της Διοικητικής 
προσέγγισης

105-106  - 6.3.9, 6.5.4, 
6.5.5, 6.5.6, 
6.7.8, 6.8.3, 
6.8.5, 6.8.6, 
6.8.7, 6.8.9, 
7.4.1, 7.4.3

 

FSSS: Χαρτοφυλάκιο 
προιόντων

FS6 Ποσοστό 
χαρτοφυλακίου για 
επιχειρηματικές 
δραστηριότητες 
ανά συγκεκριμένες 
περιοχές, μέγεθος 
εταιρειών 
και τομέα 
δραστηριότητας 
(ii)

52-55  - 6.7.8, 6.8.3, 
6.8.6, 6.8.7, 

6.8.9

 

FS7 Χρηματική αξία 
των προϊόντων 
και υπηρεσιών 
που έχουν 
σχεδιαστεί για 
να προσφέρουν 
ένα συγκεκριμένο 
κοινωνικό όφελος 
ανά επιχειρηματική 
δραστηριότητα και 
σκοπό (iii)

54-55  - 6.3.9, 6.7.8, 
6.8.3, 6.8.5, 
6.8.6, 6.8.7, 
6.8.9, 7.4.1, 

7.4.3

  

 

FS8 Χρηματική αξία 
των προϊόντων 
και υπηρεσιών 
που έχουν 
σχεδιαστεί για 
να προσφέρουν 
ένα συγκεκριμένο 
περιβαλλοντικό 
όφελος ανά 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα και 
σκοπό (iii)

54-55,  
105-106

 - 6.5.4, 6.5.5, 
6.5.6, 6.8.3, 
6.8.7, 6.8.9, 
7.4.1, 7.4.3
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Σύνδεση Στόχων 
Βιώσιμης 
Ανάπτυξης με 
Δείκτες GRI

i.  Η εκπαίδευση αφορά αποκλειστικά το μόνιμο προσωπικό ασφαλείας της Τράπεζας και όχι το προσωπικό ασφαλείας μέσω εξωτερικών
συνεργασιών.

ii.  Δεν αναφέρεται το ποσοστό χαρτοφυλακίου για επιχειρηματικές δραστηριότητες, μέγεθος εταιρειών και τομέα δραστηριότητας καθώς και
η προσέγγιση η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου μία περιοχή να χαρακτηριστεί ως «δυνητικά υψηλής περιβαλλοντικής επίδρασης». Η
Τράπεζα κατηγοριοποιεί το δανειακό της χαρτοφυλάκιο σύμφωνα με τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2019, σελ. 258-259 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 21. Τα
πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας δεν παρέχουν ακόμα τέτοιου είδους πληροφόρηση και θα τη δημοσιεύσουν όταν ολοκληρωθούν οι
σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με τις επιχειρηματικές αποφάσεις της Τράπεζας (εντός του 2021).

iii.  Δεν αναφέρεται η χρηματική αξία των προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό ή/
και περιβαλλοντικό όφελος καθώς και το ποσοστό των εν λόγω προϊόντων συγκριτικά με το συνολικό μέγεθος του αντίστοιχου δανειακού
χαρτοφυλακίου. Τα πληροφοριακά συστήματα της Τράπεζας δεν περιλαμβάνουν πρόβλεψη για ξεχωριστή αναφορά για κοινωνικού ή/και
περιβαλλοντικού τύπου χρηματοδότηση. Παρότι υφίσταται τέτοιου είδους χρηματοδότηση, δεν εμφανίζεται αυτόνομα στις σχετικές καταστάσεις.
Τέτοιου είδους προσαρμογή στα πληροφοριακά συστήματα θα πραγματοποιηθεί  όταν ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες σύμφωνα με τις
επιχειρηματικές αποφάσεις της Τράπεζας (εντός του 2021).
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ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Λεωφ. Κηφισίας 268,  15232 Χαλάνδρι 
Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444, www.pwc.gr 

Λεωφ.  Κηφισίας 260 & Κόδρου, 15232 Χαλάνδρι, Τ: +30 210 6874400, Φ: +30 210 6874444  
Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου, 55535  Θεσσαλονίκη, Τ: +30 2310 488880, Φ: +30 2310 459487 

ΈΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Προς  
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης και  
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας 
και του Ομίλου 
Αιόλου 93, 10551, Αθήνα 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Με την παρούσα Έκθεση θέτουμε υπόψη σας τα αποτελέσματα της εργασίας που διενεργήσαμε με 
βάση την από 28 Φεβρουαρίου 2020 μεταξύ μας σύμβαση, με σκοπό την παροχή περιορισμένης 
διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 
2019, που συνέταξε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («Τράπεζα»). 

Η εργασία μας διενεργήθηκε  σύμφωνα με το Διεθνές  Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα 
Διασφάλισης Πέραν του Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης».  

Ευθύνη της Διοίκησης της Τράπεζας 
Η Διοίκηση της Τράπεζας ευθύνεται για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που 
γνωστοποιούνται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2019, την κατάρτισή της σύμφωνα με 
το επίπεδο συμφωνίας “Core” των GRI Standards και την συμμόρφωσή της με τις αρχές του 
προτύπου AA1000 Accountability Principles Standard 2008 (AA1000APS). 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
Δική μας ευθύνη είναι να διενεργήσουμε την εργασία, όπως περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο 
«Εύρος Εκτελεσθείσας Εργασίας», και να αναφέρουμε τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 
εκτέλεσή της. Η διενεργηθείσα εργασία και τυχόν ευρήματα αφορούν σε συγκεκριμένους δείκτες που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας (όπως αυτοί περιγράφονται 
στην παράγραφο «Εύρος Εκτελεσθείσας Εργασίας»), στην παροχή περιορισμένης διασφάλισης 
σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης AA1000AS 2008, καθώς και στο σύνολο των Γενικών 
Δημοσιοποιήσεων που προβλέπονται από τα GRI Standards σε επίπεδο συμφωνίας in accordance 
“Core”. Η διενεργηθείσα εργασία αφορά την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας για το έτος 
2019.  

Εύρος Εκτελεσθείσας Εργασίας 
Η Τράπεζα μας ανέθεσε τα ακόλουθα: 
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• Την παροχή περιορισμένης διασφάλισης στην συμφωνία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης
με το σύνολο των Γενικών Δημοσιοποιήσεων που προβλέπονται από τα Πρότυπα GRI
Standards σε επίπεδο συμφωνίας “Core”.

• Την παροχή περιορισμένης διασφάλισης (Τύπου 1) σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης
AA1000AS 2008, στην συμμόρφωση με τις αρχές της συμμετοχικότητας (αναγνώριση και
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη), ουσιαστικότητας (αξιολόγηση σημαντικότητας
θεμάτων) και ανταπόκρισης (ανταπόκριση στα θέματα που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη)
όπως αυτές ορίζονται από το Πρότυπο AA1000APS.

• Την παροχή περιορισμένης διασφάλισης στην ακρίβεια και πληρότητα  των παρακάτω
δεικτών που συνδέονται με τα ουσιαστικά ζητήματα της Τράπεζας και παρατίθενται στην
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης:

1. Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται.
2. Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού.
3. Συνολικός αριθμός και ρυθμοί πρόσληψης νέων εργαζομένων και αντικατάσταση

εργαζομένων κατά ηλικιακή ομάδα, φύλο και περιοχή.
4. Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά έτος, ανά εργαζόμενο, φύλο και κατηγορία

εργαζομένων.
5. Αναλογία βασικού μισθού και αμοιβών ανδρών - γυναικών κατά κατηγορία εργαζομένων

και κατά σημαντική τοποθεσία.
6. Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για την επίδοση και την

εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους κατά φύλο και κατηγορία εργαζομένων.
7. Ποσοστό του συνόλου του εργατικού δυναμικού που εκπροσωπείται σε επίσημες μεικτές

Επιτροπές (εργαζόμενοι- Διοίκηση) Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία οι οποίες
συμβάλλουν στην παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών σχετικά με προγράμματα
υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

8. Αποτελέσματα ερευνών που μετρούν την ικανοποίηση των πελατών.
9. Μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς όσον αφορά την οικονομία και

την κοινωνία.
10. Σημεία πρόσβασης σε αραιοκατοικημένες ή οικονομικά ασθενείς περιοχές ανά κατηγορία.
11. Αριθμός νέων χρηστών και συναλλαγών μέσω των ψηφιακών καναλιών internet και

mobile banking.

Προκειμένου να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας, ακολουθήσαμε τις παρακάτω διαδικασίες: 

i. Διεξαγωγή συνεντεύξεων και επισκέψεων με τους υπεύθυνους των τμημάτων και τους
κατόχους δεδομένων για την κατανόηση των βασικών δομών, των συστημάτων, των
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διαδικασιών, των σημείων ελέγχων και του βαθμού της από μέρους τους κατανόησης των 
στοιχείων που παρατίθενται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

ii. Αναγνώριση των υφιστάμενων εσωτερικών διαδικασιών που προωθούν την εφαρμογή
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών πολιτικών, και επιβεβαίωση του βαθμού
τήρησης τους, όπου αυτές υφίστανται.

iii. Εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, των συστημάτων που εφαρμόζονται για τη συλλογή, την
ενοποίηση, την επικύρωση και την παρουσίαση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.

iv. Διεξαγωγή ελεγκτικών διαδικασιών επαλήθευσης, σε δειγματοληπτική βάση, με σκοπό την
απόκτηση και εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων.

Εγγενείς Περιορισμοί 
Η εργασία που διενεργήσαμε δεν μπορεί να διασφαλίσει απόλυτα ότι θα αποκαλυφθούν όλα τα 
θέματα που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ουσιώδεις αδυναμίες, σχετικά με την πληρότητα και 
ακρίβεια ποσοτήτων, στοιχείων και των αντίστοιχων δημοσιοποιήσεων, όπως παρατίθενται στην 
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ουσιώδης αδυναμία υπάρχει, όταν ο σχεδιασμός του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου δεν περιορίζει τον κίνδυνο να συμβούν και να μην αποκαλυφθούν σημαντικά 
λάθη ή ανωμαλίες, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Όλα τα θέματα πού υπέπεσαν στην 
αντίληψή μας κατά τη διεξαγωγή της παρούσας εργασίας τέθηκαν σε γνώση της Διοίκησης της 
Τράπεζας. Οι σχετικές επισημάνσεις μας, όπως προέκυψαν από την εργασία μας, συζητήθηκαν με τα 
αρμόδια στελέχη της και ελήφθησαν τα σχόλιά τους. 

Η Ανεξαρτησία μας 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Τράπεζα, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ),  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  
και τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού ΕΕ 537/2014,  και συγκεκριμένα 
τηρήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού για τις μη ελεγκτικές υπηρεσίες. 

Τα Συμπεράσματά μας 

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία μας, δεν περιήλθαν στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας 
οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι οι δείκτες που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
όπως αυτοί αναφέρονται στην παράγραφο «Εύρος Εκτελεσθείσας Εργασίας», είναι ουσιωδώς 
ανακριβείς. 
Επίσης δεν περιήλθαν στην αντίληψή μας στοιχεία που θα μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα ότι η 
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης δεν συμμορφώνεται με τις αρχές του προτύπου AA1000APS καθώς και 
ότι το σύνολο των Γενικών και Ειδικών Δημοσιοποιήσεων δεν πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται 
από τα Πρότυπα GRI Standards σε επίπεδο συμφωνίας “Core”.Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση 
με τις παρατηρήσεις μας ως προς το πρότυπο AA1000APS αναφέρονται στο Παράρτημα. 
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Περιορισμοί Χρήσης 
Η παρούσα Έκθεση Διασφάλισης που εκδίδεται στο πλαίσιο της υπό ανάληψη εργασίας, χορηγείται 
στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και καλύπτει μόνο την προαναφερόμενη περίοδο 
αναφοράς, εκδιδόμενη αποκλειστικά για την ικανοποίηση των σκοπών της προαναφερόμενης 
εργασίας. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 

 
 
Αθήνα, 23/12/2020 
Ανδρέας Ριρής 
Μέτοχος / Διευθυντής 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία  
Λεωφ. Κηφισίας 268,  15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
Προκειμένου η Τράπεζα να βελτιώσει στο μέλλον τη διαχείριση και τον απολογισμό της σε θέματα 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με το πρότυπο AA1000APS, προτείνουμε τα ακόλουθα: 
 
Συμμετοχικότητα: 
Η Τράπεζα επικοινωνεί σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών της, 
μέσω αρμόδιων τμημάτων και αποκλειστικών καναλιών επικοινωνίας, και αναλύει διεξοδικά τα βασικά 
θέματα και προσδοκίες που προκύπτουν. Η διαδικασία της διαβούλευσης τροφοδοτεί τα ζητήματα που 
αναλύονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και ενισχύει την εγκυρότητα τους. Συγκεκριμένα για 
τους σκοπούς της ανάλυσης ουσιαστικότητας, η Τράπεζα ξεκίνησε πρόσφατα διαδικασία 
διαβούλευσης μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων. Προτείνεται η επέκταση της διαδικασίας αυτής 
σε ακόμη μεγαλύτερο εύρος ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και η διεξαγωγή της τουλάχιστον μια 
φορά για κάθε περίοδο αναφοράς.   
 
Ουσιαστικότητα: 
Η Τράπεζα αξιολογεί και κατατάσσει βάσει του βαθμού σημαντικότητάς τους τα ουσιαστικά ζητήματα, 
μέσω καθιερωμένης διαδικασίας ανάλυσης ουσιαστικότητας. Τα ζητήματα που αξιολογούνται 
προκύπτουν από την στρατηγική της Τράπεζας, διεθνή πλαίσια για την βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και 
ανησυχίες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών της που προκύπτουν από την διαδικασία 
διαβούλευσης. Προτείνεται η διεξαγωγή της διαδικασίας αυτής με μεγαλύτερη συχνότητα, κατά 
προτίμηση στην αρχή κάθε κύκλου Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνάφεια και εγκυρότητα των θεμάτων που παρουσιάζονται. 
 
Ανταπόκριση: 
Η  Τράπεζα επιδιώκει να ανταποκριθεί στα κύρια θέματα και τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 
μερών της μέσω δομημένου μηχανισμού δράσεων και στοχοθέτησης. Προτείνεται η ποσοτικοποίηση 
των στόχων, ο ορισμός δεικτών αναφοράς επιδόσεων και η υιοθέτηση διεθνών προτύπων και οδηγιών 
έτσι ώστε να ενισχυθεί η πληρότητα και συνάφεια του τρόπου διαχείρισης και επικοινωνίας της 
προόδου των παραπάνω δράσεων και στόχων. 
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