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ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2020, ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου 

της ΕΤΕ είχε ως εξής: 

κ. Matthieu Kiss                   -Πρόεδρος από τις 18.12.2020  

κ. Γκίκας Χαρδούβελης - Ασκών καθήκοντα Προέδρου από 2.9.2020 έως  

                                                       18.12.2020 

    - Αντιπρόεδρος από 18.12.2020 έως 31.3.2021 

κ. Andrew McIntyre  - Πρόεδρος έως τις 2.9.2020 

κ. Claude Piret                   - Αντιπρόεδρος 

 

κ. Αβραάμ Γούναρης  - Μέλος  

  

κ. Wietze Reehoorn   - Μέλος από τις 16.4.2020 

 

κ. Περικλής Δρούγκας* - Μέλος  

κ. Αικατερίνη Μπερίτση          - Μέλος από τις 16.4.2020 

 

*Εκπρόσωπος του ΤΧΣ 

Κατά τη διάρκεια του 2020, η Επιτροπή έλαβε συνδρομή στη διεξαγωγή των εργασιών της 

από τον Γραμματέα της Επιτροπής, κ. Παναγιώτη Δασμάνογλου και τον Εξωτερικό Σύμβουλο 

της Επιτροπής,  κ. Κωνσταντίνο Κοτσιλίνη. 

Το 2020, η Επιτροπή συνεδρίασε 20 φορές. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν 

κοινές συνεδριάσεις με άλλες επιτροπές του ΔΣ. Εξαιτίας των περιορισμών που επιβλήθηκαν 

λόγω της πανδημίας COVID-19, η πλειονότητα των συνεδριάσεων πραγματοποιήθηκε με 

τηλεδιάσκεψη. 
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Στις συνεδριάσεις συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣ, ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο 

Επίτροπος Παρακολούθησης, ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, ο Γενικός 

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής – Chief Control Officer. 

Επίσης, προσκλήθηκαν να παραστούν σε συνεδριάσεις και άλλα μέλη της Διοίκησης και 

εξωτερικοί ελεγκτές ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιήθηκαν με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζεται 

η τακτική και άμεση ενημέρωση των μελών της Επιτροπής. Η παρουσία και η συμμετοχή των 

μελών της στις συνεδριάσεις κρίθηκε εξαιρετικά ικανοποιητική. Η συμμετοχή τους ήταν 

ενεργή και συνέβαλε στην ελεύθερη έκφραση του λόγου με πνεύμα εποικοδομητικού 

διαλόγου. Η Επιτροπή τήρησε όσα προβλέπονται στον εσωτερικό Κανονισμό της που έχει 

εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ολοκλήρωσε επιτυχώς το ετήσιο πρόγραμμα 

εργασιών της για το 2020. 

Η Επιτροπή προσκάλεσε ανώτατα στελέχη της Τράπεζας να παραστούν στις συνεδριάσεις της 

με σκοπό να την ενημερώσουν για ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, 

αποδίδοντας προτεραιότητα στους τομείς των χρηματοοικονομικών, του εσωτερικού 

ελέγχου, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση 

δόθηκε στην επίπτωση στις δραστηριότητες του Ομίλου από την πανδημία COVID-19. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είχε τακτική επικοινωνία με την ανώτερη διοίκηση της Τράπεζας 

και με τον Γενικό Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου. Με αυτόν τον 

τρόπο διασφαλίστηκε ότι τα ζητήματα που έπρεπε να συζητηθούν στην Επιτροπή 

επισημαίνονταν εγκαίρως. 

Η Επιτροπή, κατά τη διάρκεια του έτους, είχε επικοινωνία με τους προέδρους των επιτροπών 

ελέγχου των θυγατρικών της Τράπεζας με σκοπό την προώθηση κοινής προσέγγισης σε 

επίπεδο Ομίλου όσον αφορά την αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που τέθηκαν προς 

συζήτηση. 

Η Επιτροπή Ελέγχου ανέφερε τις δραστηριότητές της στο ΔΣ με τριμηνιαίες εκθέσεις στις 

οποίες διατύπωνε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της για τη διευθέτηση εκκρεμών 

ζητημάτων. Παράλληλα, στις αρχές του 2020, η Επιτροπή ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις 

δραστηριότητές της για το 2019 και το πρόγραμμα εργασιών της για το 2020. 

Η συνεργασία της Επιτροπής με το ΔΣ, τη Διοίκηση, τα στελέχη της Τράπεζας και του Ομίλου 

και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές θεωρείται εξαιρετικά ικανοποιητική και δεν 

προκάλεσε κανένα εμπόδιο στη λειτουργία της Επιτροπής. Η Διοίκηση της Τράπεζας παρείχε 

στην Επιτροπή όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητήθηκαν, καθώς και όλα τα 

απαραίτητα μέσα για τη διεξαγωγή του έργου της. 
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

Το 2020, η Επιτροπή ενέκρινε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και 

του Ομίλου βάσει των προτύπων ΔΠΧΑ για το 2019, καθώς και τις τριμηνιαίες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου και κατέθεσε στο ΔΣ θετική 

εισήγηση σχετικά με την έγκρισή τους. 

Η Επιτροπή συναντήθηκε με τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας για θέματα 

που αφορούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για την κατάρτιση 

των ετήσιων και τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του 

Ομίλου. Η Επιτροπή λάμβανε επίσης μηνιαίες εκθέσεις από τη Διεύθυνση Οικονομικού 

Σχεδιασμού και Παρακολούθησης των Επιδόσεων του Ομίλου σχετικά με την πορεία 

εργασιών του Ομίλου ΕΤΕ. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή ενημερώθηκε σχετικά με την εφαρμογή των νέων ή 

τροποποιημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το 2019 και των ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων για το 2020 παρέμειναν αμετάβλητες σε σχέση με εκείνες που είχαν 

εφαρμοστεί το προηγούμενο έτος. Συνολικά, συμμορφώνονται με τα ΔΠΧΑ, όπως έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ομοίως, δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στις 

πολιτικές αυτές για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2020. 

Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 

εκτιμήσεων και παραδοχών της Διοίκησης που δεν επηρεάζουν μόνο τα υπόλοιπα 

λογαριασμών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, αλλά και τα έσοδα και έξοδα που 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου. Η 

Διοίκηση θεωρεί ότι οι εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν και οι παραδοχές που 

υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων αντικατοπτρίζουν επαρκώς τις εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούσαν 

κατά τη διάρκεια του 2020 και στις 31 Δεκεμβρίου 2020.  

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ενημέρωνε τακτικά την Επιτροπή για τις 

σημαντικές λογιστικές αποφάσεις και εκτιμήσεις που υιοθετούσε η Διοίκηση. Κατά τη 

διάρκεια του 2020, η Επιτροπή συνέχισε να αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή σε ορισμένα καίρια 

ζητήματα, όπως ο υπολογισμός και η λογιστικοποίηση των αναβαλλόμενων φόρων, η 

διαδικασία υπολογισμού των προβλέψεων για επισφαλείς οφειλές (λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη τις έκτακτες περιστάσεις που προέκυψαν από την πανδημία), η δυνατότητα 

είσπραξης απαιτήσεων εκτός από δάνεια προς πελάτες, θέματα που σχετίζονται με το 

προσωπικό, ο εκσυγχρονισμός των πληροφοριακών εφαρμογών της Τράπεζας, καθώς και η 

ανταπόκριση των υπηρεσιών και των θυγατρικών της Τράπεζας όσον αφορά τα ευρήματα 

των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου. 
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Συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας  

Όσον αφορά την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Επιτροπή 

επισημαίνει τις πληροφορίες που συμπεριέλαβε η Διοίκηση στην Ετήσια Έκθεση για το 2020. 

«Αφού εξέτασε α) το υφιστάμενο επίπεδο χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα (ΕΚΤ) αποκλειστικά μέσω στοχευμένων πράξεων μακροχρόνιας χρηματοδότησης 

(TLTRO) και την τρέχουσα πρόσβαση στους μηχανισμούς του Ευρωσυστήματος με σημαντικά 

αποθέματα εξασφαλίσεων, τον Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και τον Δείκτη Καθαρής 

Σταθερής Χρηματοδότησης (NSFR) ο οποίος υπερέβη κατά πολύ το 100%, β) τον Δείκτη 

Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 του Ομίλου (CET1) στις 31 Δεκεμβρίου 2020 ο 

οποίος υπερέβη τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (OCR) και γ) την εκτεταμένη και 

συνεχή δημοσιονομική και νομισματική στήριξη των ευρωπαϊκών και ελληνικών αρχών ως 

απόκριση στην άνευ προηγουμένου πανδημία της νόσου COVID-19 (βλ. «Απόκριση στην 

κρίση λόγω COVID-19» της Έκθεσης του ΔΣ), το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι ο Όμιλος συνεχίζει τις δραστηριότητές του και, συνεπώς, η εφαρμογή της 

αρχής της συνέχισης των δραστηριοτήτων για την κατάρτιση των παρουσών 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων θεωρείται ενδεδειγμένη.» 

Εσωτερικός Έλεγχος του Ομίλου  

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, το 2020 η Επιτροπή άσκησε εποπτεία στη λειτουργία της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου, παρακολούθησε τις εργασίες 

της και αξιολόγησε την Ετήσια Έκθεση Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου σύμφωνα με την ΠΔΤΕ 2577/2006 σχετικά με το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου που υποβλήθηκε στο ΔΣ για έγκριση και 

διαβίβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η Επιτροπή υπέβαλε επίσης εκθέσεις στο ΔΣ, 

συνοψίζοντας τις τριμηνιαίες εκθέσεις δραστηριοτήτων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου 

και παρακολούθησε την εξέλιξη των σημαντικών ελλείψεων που αναφέρθηκαν. Η Επιτροπή 

αναφέρει ότι η διαδικασία παρακολούθησης της αποκατάστασης των ελλείψεων συνεχίζει 

να βελτιώνεται. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή αξιολόγησε τις επιδόσεις του Γενικού Διευθυντή 

Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας και του Ομίλου. 

Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου 

Η Επιτροπή ενέκρινε τη μεθοδολογία της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου και 

παρακολούθησε την πρόοδο των εργασιών της βάσει του Σχεδίου Δράσης της σε σχέση με 

τον σχεδιασμό κατάλληλων και αποτελεσματικών ελέγχων. 

Εξωτερικοί Ελεγκτές 

Η Επιτροπή, μετά από έγκριση του ΤΧΣ, πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο τον διορισμό των 

εξωτερικών ελεγκτών για το 2020, προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να τους προτείνει 
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στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Επίσης, έχει διατυπωθεί παρόμοια πρόταση για τον 

διορισμό εξωτερικών ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 

2021. 

Η Επιτροπή είχε μια σειρά συναντήσεων με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας και 

ενημερωνόταν τακτικά σχετικά με την κατάρτιση και την υλοποίηση του προγράμματος 

εργασιών τους για τους ελέγχους των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του 2019 και του 

2020, την πρόοδο των ελέγχων και σημαντικά ζητήματα ελεγκτικής και λογιστικής φύσης που 

αντιμετώπισαν. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσης την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών 

και ενέκρινε όλες τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Τράπεζα και τον Όμιλο, καθώς και τις 

σχετικές αμοιβές. Οι εξωτερικοί ελεγκτές υπέβαλαν στην Επιτροπή τις ειδικές εκθέσεις τους 

σχετικά με τους ελέγχους τους για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 2019 και του 

2020, όπως προβλέπεται στην ενωσιακή και την ελληνική νομοθεσία.  

Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας, οι Εξωτερικοί Ελεγκτές και η Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου, με βάση τις εργασίες που πραγματοποίησαν, επιβεβαίωσαν στην 

Επιτροπή ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει εκκρεμή ζητήματα τα οποία, μέχρι την ημερομηνία 

έγκρισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα είχαν σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου για το 2020.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή παρακολουθούσε τη διαδικασία παραλαβής 

εμπιστευτικών επώνυμων και ανώνυμων καταγγελιών από μέλη του προσωπικού ή τρίτους 

σχετικά με λογιστικά ή ελεγκτικά θέματα.  

Άλλες δραστηριότητες της Επιτροπής 

Η Επιτροπή παρακολούθησε επίσης τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης της Τράπεζας και του Ομίλου, συνεργάστηκε με τους αρμόδιους υπαλλήλους 

της και αξιολόγησε τις εκθέσεις που υπέβαλε η Διεύθυνση στο Διοικητικό Συμβούλιο για 

έγκριση και διαβίβαση στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε επίσης για το έργο που πραγματοποιήθηκε από τη Λειτουργία 

Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου όσον αφορά τον σχεδιασμό των ελέγχων. Ενέκρινε επίσης 

νέες πολιτικές που εκπόνησε η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης, η Διεύθυνση 

Οικονομικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και η Λειτουργία Εσωτερικού 

Ελέγχου του Ομίλου για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Επιτροπής. 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΤΕ  

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η Επιτροπή καλείται επίσης να υποβάλλει στους 

μετόχους έκθεση σχετικά με την Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΕΤΕ. 

Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η ΕΤΕ έχει αποδείξει με συνέπεια τη μέριμνα και το 

μακροχρόνιο ενδιαφέρον της για την προώθηση της ελληνικής οικονομίας, τη στήριξη της 

κοινωνίας, καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
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Η Διοίκηση της ΕΤΕ έχει αναλάβει τη δέσμευση να συνεχίσει την κοινωνική συνεισφορά της 

ΕΤΕ, αποδεικνύοντας τον σεβασμό της για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κατανοώντας τα 

χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους, μέσω της επικοινωνίας και της 

αλληλεπίδρασης μαζί τους, με σκοπό την αντιμετώπιση ουσιωδών ζητημάτων που τους 

απασχολούν.  

Έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας του ρόλου της στη μετάβαση προς μια βιώσιμη 

οικονομία, αποτελεί στρατηγική απόφαση της ΕΤΕ να αναβαθμίζει συνεχώς τον ρόλο και τη 

συμβολή της στη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και των εργασιών της.  

Από αυτή την άποψη, η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου καθορίζει το πλαίσιο των 

δράσεων της ΕΤΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη.  

Οι βασικοί άξονες δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας και του Ομίλου που 

πραγματοποιούνται με σκοπό τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων και την ενίσχυση των 

θετικών αποτελεσμάτων, καθώς και οι δεσμεύσεις της Τράπεζας περιγράφονται στη 

συνέχεια ανά κατηγορία επιπτώσεων. 

1. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις  

Η Τράπεζα δεσμεύεται να συμβάλλει θετικά στη δημιουργία θετικών οικονομικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων για τα ενδιαφερόμενα μέρη και ευρύτερα στις οικονομίες και τις 

κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, μέσω των δραστηριοτήτων της (παροχή 

κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών), στο πλαίσιο του ρόλου της ως εργοδότη, καθώς και 

με την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για δράσεις ΕΚΕ. 

Οι σχετικές δεσμεύσεις της καλύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα: Συνεισφορά στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας, στην προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας, στην οικονομική ανάπτυξη, 

την επιχειρηματικότητα, τη στέγαση, την κινητικότητα, την καινοτομία, την καλή υγεία, την 

εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, αλλά και την προστασία και διατήρηση της ιστορικής 

και πολιτιστικής κληρονομιάς, ενδεικτικά με τις ακόλουθες ενέργειες:  

- διανομή οικονομικής αξίας στους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των 

μισθοδοσιών, των πληρωμών σε προμηθευτές και των φόρων· 

- κατανομή κεφαλαίων και παροχή κατάλληλων προϊόντων και υπηρεσιών για τις ανάγκες 

των πελατών· 

- πρόσβαση σε χρηματοδότηση χωρίς διακρίσεις ή αποκλεισμούς·  

- το πρόγραμμα εταιρικής ευθύνης «Υπευθυνότητα» με δράσεις με σκοπό τη στήριξη 

προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και του τομέα της 

υγείας, καθώς και τη συμβολή στις τέχνες, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση· 

- ανάπτυξη εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο η Τράπεζα εξασφαλίζει καλές και 

ασφαλείς συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της, με ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες, με 
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την εφαρμογή ενός συστήματος αξιοκρατικής αξιολόγησης των επιδόσεων και με την 

παροχή σημαντικών προγραμμάτων κατάρτισης και εξέλιξης (συμπεριλαμβανομένων των 

προγραμμάτων ευαισθητοποίησης του προσωπικού για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης) με 

σκοπό τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού του.  

Η ανάπτυξη και η διατήρηση προσωπικού υψηλού επιπέδου αποτελεί πρωταρχικό 

μέλημα της Τράπεζας καθώς κατανοεί ότι η επιτυχία της βασίζεται στο προσωπικό της. 

Οι σχετικές δεσμεύσεις της Τράπεζας στον τομέα αυτόν περιλαμβάνουν:  

 την ανάπτυξη και την κατάρτιση του ανθρώπινου κεφαλαίου  

 την υγεία, την ασφάλεια και την ευημερία στον χώρο εργασίας  

 την αξιοπρέπεια και την ισότητα: σεβασμός της διαφορετικότητας, αποφυγή των 

διακρίσεων, της επιθετικής συμπεριφοράς ή του κοινωνικού αποκλεισμού  

 τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

 την υπεράσπιση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής  

 

2. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις  

 

Όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Τράπεζας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 

συνεισφοράς της στη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΕΤΕ δεσμεύεται να μειώσει τυχόν αρνητικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν, κυρίως, από τις χρηματοδοτικές της 

δραστηριότητες, καθώς και από τις λειτουργίες της. Αναγνωρίζοντας την κλιματική αλλαγή 

ως τη σημαντικότερη περιβαλλοντική πρόκληση της εποχής μας, οι δεσμεύσεις αυτές 

επικεντρώνονται στον ρόλο της Τράπεζας ως χρηματοδότη και συμβούλου στην 

προσπάθεια μετάβασης σε μια πιο κυκλική οικονομία μηδενικών ανθρακούχων εκπομπών 

και με λιγότερη εξάρτηση από φυσικούς πόρους. Οι σχετικές δεσμεύσεις της Τράπεζας 

αφορούν τους ακόλουθους τομείς: 

 

- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των χρηματοδοτήσεων  

 

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, των 

υδάτων, του αέρα, του εδάφους, της βιοποικιλότητας, της χρήσης φυσικών πόρων) που 

προκύπτουν από τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων των πελατών μας και την κατανομή 

προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας στους πελάτες της. Για τον σκοπό αυτόν:  

Αποδίδεται έμφαση στην προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης και των 

επενδύσεων, της «πράσινης» τραπεζικής, ως απάντησης στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των 

πελατών για υπηρεσίες και προϊόντα που συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και στη μείωση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής·  

 η Τράπεζα υιοθετεί την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

(συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του κλίματος), των κοινωνικών κινδύνων και των 

κινδύνων διακυβέρνησης στις διαδικασίες δανεισμού.  
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-  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εσωτερικών λειτουργιών και υποδομών  

 

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας και των επιπτώσεών του 

(συμπεριλαμβανομένου του κλίματος, των υδάτων, του αέρα, του εδάφους, της 

βιοποικιλότητας, της χρήσης φυσικών πόρων) που προκύπτουν από τις λειτουργίες και τη 

διαχείριση των υποδομών της. Οι προτεραιότητές της, στο πλαίσιο αυτό, είναι:  

 

 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της  

 Διατήρηση των φυσικών πόρων και της ενέργειας  

 Αποδοτική διαχείριση χαρτιού και στερεών αποβλήτων  

 Συμμόρφωση με τη νομοθεσία για το περιβάλλον  

 

3. Επιπτώσεις υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης  

Αναγνωρίζοντας τον ηγετικό της ρόλο ως υπεύθυνης εταιρείας, η Τράπεζα δεσμεύεται να 

υιοθετήσει αρχές οι οποίες διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, 

δομές που δημιουργούν αξιόπιστα πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και 

επιχειρηματικής ηθικής, πολιτικές που συμβάλλουν στην ομαλή λειτουργία του 

οργανισμού και της αγοράς και πρακτικές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της 

εμπιστοσύνης όλων των ενδιαφερομένων μερών.  Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα 

επικεντρώνεται στα ακόλουθα θέματα:  

 Ανάδειξη υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στο ΔΣ, ρόλοι και αρμοδιότητες· 

  Κανονιστική συμμόρφωση και επιχειρηματική δεοντολογία (συμπεριλαμβανομένης της 

καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας, της πρόληψης της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 

των αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού, της υπεύθυνης φορολογικής συμπεριφοράς, της 

προστασίας δεδομένων, και της υπεύθυνης ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών)·  

Διαφάνεια και αξιοπιστία (ακριβής, ισότιμη, έγκαιρη, τακτική, αξιόπιστη και 

προσβάσιμη ενημέρωση για όλους, σχετικά με θέματα χρηματοοικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών αναφορών/ γνωστοποιήσεων)·  

 Πολιτικές αποδοχών·   

 Ίση μεταχείριση των μετόχων·  

 Άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου (δηλ. Πλαίσιο Διαχείρισης 

Κινδύνων κ.λπ.).  

Το πλήρες κείμενο της πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου είναι διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr). 

http://www.nbg.gr/
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