
Η Τράπεζα Πειραιώς

•  Υποστηρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζει στην ενίσχυση 
   11 εξ αυτών και θέτει στόχους για την επίτευξή τους. 
•  Συμμετέχει στο Collective Commitment to Climate Action υπό το UNEP FI, 
   όπου θα διαμορφωθεί μεθοδολογία για να τεθούν κοινοί στόχοι στη μείωση 
   εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις χρηματοδοτήσεις. 
•  Παρακολουθεί το EU Action Plan for Sustainable Growth και προσαρμόζεται 
   στις νέες επιταγές της ΕΕ. 
•  Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του UNEP FI και του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού 
   Οργανισμού για την εθελοντική ένταξη του EU Taxonomy στις τράπεζες. 
•  Συμμετέχει στο EU Business@Biodiversity Platform καθώς και σε ειδική ομάδα  
   εργασίας του UNEP FI για τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας με τη 
   βιοποικιλότητα.  
•  Έχει υπογράψει τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Η.Ε. «U.N. Global 
   Compact» για το σεβασμό των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωμάτων, την 
   καταπολέμηση της διαφθοράς και την προστασία του περιβάλλοντος. 
•  Η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι μέλος της παγκόσμιας πρωτοβουλίας 
   PRI (Principles for Responsible Investment).

•  Έχει διαμορφώσει εξειδικευμένο λογισμικό εργαλείο, την «Εφαρμογή Διαχείρισης 
   Κλιματικού Κινδύνου», για τον υπολογισμό του κλιματικού κινδύνου και το   
   εργαλείο αυτό σταδιακά ενσωματώνεται στη διαχείριση κινδύνου της Τράπεζας.  

-  Μέσω της Εφαρμογής αξιολογείται ο κλιματικός κίνδυνος των 
    επιχειρηματικών πελατών.  
-  Η Εφαρμογή αναβαθμίζεται συνεχώς, ώστε να είναι σε συμφωνία με τις 
    Συστάσεις TCFD και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται από το 
    UNEP FI (climate scenarios). 

•  Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του UNEP FI  για τη δημιουργία εργαλείου που θα 
   υπολογίζει τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις του χαρτοφυλακίου της Τράπεζας 
   στην κοινωνία και στο περιβάλλον. 
•  Έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διαμόρφωσης στόχων σύμφωνα με τις Αρχές 
   Υπεύθυνης Τραπεζικής, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες διοικητικές μονάδες. 

•  Δρομολογεί δράσεις για την ενημέρωση των πελατών της σχετικά με τις Αρχές,  
   μέσα από τα υπάρχοντα κανάλια επικοινωνίας. 
•  Δημιουργεί, αναπτύσσει και προωθεί περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνα 
   προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχοντας ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές 
   επιχειρήσεις και ιδιώτες. 
•  Εφαρμόζει Συστήμα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMS) που 
   μειώνει τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό κίνδυνο που απορρέει από τις 
   επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις της. 

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

    4      Ενδιαφερόμενα Μέρη: 

Θα συμβουλευόμαστε και θα 
συνεργαζόμαστε έγκαιρα και υπεύθυνα 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας για να 
επιτυγχάνουμε τους στόχους της κοινωνίας.

    5      Διακυβέρνηση και   
         Κουλτούρα:  
Θα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας 
στις Αρχές μέσω αποτελεσματικής 
διακυβέρνησης και ανάπτυξης 
κουλτούρας υπεύθυνης τραπεζικής.

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

Η Τράπεζα Πειραιώς

•  Διερευνά προτάσεις για την επικοινωνία και γνωστοποίηση των Αρχών στα 
   ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από τα κανάλια της Τράπεζας αλλά και σε συνεργασία 
   με άλλους φορείς. 
•  Είναι σε συνεχή επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη της, προκειμένου να 
   ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και να αναδεικνύει επίκαιρα 
   θέματα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
•  Σχεδιάζει ειδικό e-learning για τους εργαζόμενους σχετικά με τις Αρχές. 

•  Έχει θεσπίσει συγκεκριμένη εσωτερική δομή διακυβέρνησης για τις Αρχές: 
-   Η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΕΥ), στην οποία προεδρεύει ο CEO, 
    έχει τη συνολική εποπτεία για την εφαρμογή τους και έχει εγκρίνει το Σχέδιο 
    Δράσης 2019-2023 για την εναρμόνιση με τις Αρχές.
-  Το Δ.Σ. και η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας ενημερώνονται  
    συστηματικά για την πορεία εφαρμογής των Αρχών. 
-  Ανώτατα στελέχη της Τράπεζας έχουν οριστεί ως “Responsible Banking 
    Ambassadors”.
-  Το “Principles for Responsible Banking Working Group” έχει οριστεί από 
    τους Ambassadors και έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης στόχων για τις 
    Αρχές. Η Ομάδα αποτελείται από στελέχη των μονάδων διοίκησης: 
    Corporate & Investment Banking, Retail Banking & Distribution Network, 
    Group Risk Management, Piraeus Support/Operations, Corporate 
    Development & Investor Relations, Piraeus Financial Markets, HR (including 
    Sustainability Unit).
-  Τρία μέλη της Επιτροπής ΕΥ αποτελούν το “Action Team” που συντονίζει το 
    Working Group, συνεργάζεται με τους Ambassadors και ενημερώνει τον CEΟ 
    και την ΕΕΥ. 

•  Ενημερώνει το κοινό για τις Αρχές μέσω της ιστοσελίδας της. 
•  Αποτυπώνει τη δέσμευση στις Αρχές στις εκθέσεις της Τράπεζας αλλά και 
   σε δημοσιεύματα στα ΜΜΕ. 
•  Διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση των Αρχών στην Ελλάδα, καθώς 
   και σχετική συνάντηση με τις άλλες συστημικές τράπεζες.
•  Συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης 
   Τραπεζών για την προώθηση και την εφαρμογή των Αρχών στο ελληνικό 
   τραπεζικό σύστημα. 
•  Δημοσίευσε για πρώτη φορά έκθεση σύμφωνα με τις Συστάσεις TCFD (Task Force 
   on Climate Related Financial Disclosures) για τη διαχείριση του κλιματικού 
   κινδύνου στους τέσσερις θεματικούς πυλώνες: Διακυβέρνηση – Στρατηγική – 
   Διαχείριση Κινδύνων – Μετρήσεις και Στοχοθεσία.

Η Τράπεζα Πειραιώς εναρμονίζει 
τη λειτουργία της με τις 

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
  

  1      Εναρμόνιση: 

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

    2      Επιδράσεις και   
         Θέσπιση Στόχων: 
Θα αυξάνουμε συνεχώς τις θετικές μας 
επιδράσεις, ενώ θα μειώνουμε τις αρνητικές 
και θα διαχειριζόμαστε τους κινδύνους που 
δημιουργούν στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον οι δραστηριότητες, 
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας. 
Για το σκοπό αυτό θα  θέτουμε και θα 
δημοσιοποιούμε στόχους εκεί που 
μπορούμε να έχουμε την πιο σημαντική  
μας επίδραση.  

  3      Πελάτες: 

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