
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ



«Ο τραπεζικός τομέας διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος. 
Τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες.
Οι τράπεζες καλούνται να κατευθύνουν αυτήν τη χρηματοδότηση προς την αειφόρο
ανάπτυξη, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και 
της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα. 
Έχοντας υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας, ενισχύοντας τις θετικές επιπτώσεις 
που έχει σ'αυτήν, και μειώνοντας ταυτόχρονα τις όποιες αρνητικές συνέπειες.»
Γιώργος Χαντζηνικολάου 
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ 
ΣΕ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΛΟΝ 
ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ 
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

«Είμαστε η μόνη ελληνική τράπεζα που από την αρχή συμμετείχαμε μαζί με άλλες 
29 τράπεζες-μέλη του UNEP FI στη διαμόρφωση και στην υπογραφή των Αρχών Υπεύθυνης 
Τραπεζικής. Οι Αρχές αντικατοπτρίζουν την κουλτούρα της Τράπεζάς μας που στηρίζεται
στην υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.
Η σημερινή πρόκληση έγκειται στο πώς θα ενσωματώσουμε τις Αρχές αυτές στις πολιτικές μας, 
πώς θα θέσουμε στόχους, πώς θα συνεισφέρουμε στην Κοινή Δέσμευση για Δράση για το Κλίμα 
και πώς θα δημοσιοποιούμε την πρόοδό μας, μέσα από την καθοδήγηση της Επιτροπής Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Τράπεζας, στην οποία είμαι Πρόεδρος. 
Η υπευθυνότητα που επιδεικνύουμε στις σχέσεις με τους πελάτες μας, τους μετόχους, 
τους εργαζόμενους και την κοινωνία εν γένει, μας προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και 
την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.» 
Χρήστος Μεγάλου
Διευθύνων Σύμβουλος
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Δάνεια

Καταθέσεις

Ενεργητικό

Ενεργοί Πελάτες

Εργαζόμενοι

Καταστήματα

ATMs

€50,1 δισ.

€47,4 δισ.

€61,2 δισ.

5,5 εκατ.

11,6 χιλιάδες

547

1.911

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2019 

Με έδρα την Αθήνα και με περισσότερους από 11 χιλιάδες εργαζόμενους, 
η Τράπεζα Πειραιώς, η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, προσφέρει όλο το εύρος
των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε μία ευρεία πελατειακή βάση 
της τάξης των 5,5 εκατ. ενεργών πελατών.

Το παρόν έντυπο Εταιρικής Υπευθυνότητας περιγράφει τις κύριες δραστηριότητες
και πρωτοβουλίες που υιοθετεί η Τράπεζα Πειραιώς για βιώσιμη ανάπτυξη, 
και σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές.
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ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ
ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ 
ΑΞΙΑ ΣΕ Ο,ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

ΟΡΑΜΑ
«Όραμά μας είναι να αποτελούμε 
την πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα, 
δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, 
τους πελάτες και τους εργαζομένους μας»

ΣΚΟΠΟΣ
«Σκοπός μας είναι να αποτελούμε πυλώνα 
σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, 
να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη και να στηρίζουμε 
την καινοτομία. Το αποτύπωμά μας στην κοινωνία 
να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους 
πελάτες, τους ανθρώπους, τους μετόχους μας 
και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη αντιστοιχία 
με τις αξίες μας»

Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται 
να δημιουργεί συνεχώς αξία, 
να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, 
να ενθουσιάζει τους πελάτες της και 
να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
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ΧΑΡΑΣΣΟΥΜΕ ΠΟΡΕΙΑ 
ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά και διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην αποκατάσταση της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς λειτουργεί με βάση τους κεντρικούς πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου 
“Agenda 2023” όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Ιουνίου 2019 και ανανεώθηκε τον Φεβρουάριο 2020. 

Η Τράπεζα Πειραιώς πρωτοστατεί και δεσμεύεται να 
χρησιμοποιήσει τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις σχέσεις της 
για να υποστηρίξει και να επισπεύσει θεμελιώδεις αλλαγές 
στην οικονομία με σκοπό την επίτευξη ευημερίας για τη σημερινή 
αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Η βιώσιμη ανάπτυξη, η επικοινωνία με την κοινωνία και η 
υπεύθυνη τραπεζική αποτελούν βασικούς πυλώνες της 
στρατηγικής μας, πλήρως εναρμονισμένη με το επιχειρηματικό 
μας μοντέλο και τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία της Τράπεζας 
που είναι η Υπευθυνότητα, η Αξιοκρατία και η Διαφάνεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς
δημιουργεί αξία
στην Ελλάδα

α. Επίτευξη των στρατηγικών στόχων 
της Τράπεζας
γ. Υλοποίηση διατηρήσιμων λύσεων
δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Απομόχλευση 
κινδύνων του 
ισολογισμού  

Ενίσχυση της 
αποδοτικότητας 
των απασχολουμένων 
κεφαλαίων της

Αποτελεσματικότητα 
& Απλοποίηση

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ 
THN AGENDA 2023

β. Ικανοποίηση ενδιαφερομένων μερών
συνεχής προσπάθεια και κύρια προτεραιότητα για την Τράπεζα
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ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ 
ΣΕ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΟΜΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Οι στρατηγικές αυτές της Τράπεζας Πειραιώς εκπορεύονται 
από τις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας στους ακόλουθους τομείς: 
Οικονομία, Περιβάλλον, Κοινωνία, Εργαζόμενοι και Εταιρική Διακυβέρνηση. 

Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Επιτροπή Δεοντολογίας και Διακυβέρνησης Δ.Σ.
στην οποία προεδρεύει ο Προέδρος του Δ.Σ.

Εκτελεστική Επιτροπή, 
Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας, 

στις οποίες προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος

Μονάδες Αιχμής:

• Sustainability Unit
• Group Human Resources
• Corporate Development & ESG
• Investor Relations

• Green Banking & Development Programs
• Retail Banking & Distribution Networks
• Agricultural Banking
• Piraeus Asset Management
• Piraeus Group Cultural Foundation (PIOP)
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Κάθε μία θέση εργασίας στην Τράπεζα Πειραιώς
δημιουργεί έμμεσα

1,41      
στην ελληνική οικονομία.

Για κάθε €1 που προσθέτει 
η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργούνται

€0,48 επιπλέον
στην ελληνική οικονομία.

* Ανάλυση με στοιχεία 2018 

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς
ενισχύουν έμμεσα το εισόδημα

65.213 ανθρώπων.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οικονομική Αξία Ομίλου 2019

Το 2019, 1,7% από τα συνολικά ετήσια λειτουργικά έξοδα του Ομίλου σχετίζονταν με
 κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες.

Άμεση
Οικονομική Αξία 
που Παράγεται

Καθαρά Έσοδα
εκ των οποίων Πληρωμές προς Φορείς 
Χρηματοδότησης (που αφορούν τόκους)

2.174
12

Οικονομική Αξία
που Διανέμεται

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού
εκ των οποίων Δαπάνες Προγραμμάτων
Υποστήριξης Εργαζομένων, Δαπάνες 
Εθελοντισμού και Δράσεων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, Δράσεις Ανάπτυξης 
Εργαζομένων, Ασφάλεια, Ιατροφαρμακευτική
Περίθαλψη (πέραν του Νόμου)

504
14

Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
(εξαιρουμένων φόρων και λοιπών προστίμων) 

429

εκ των οποίων Χορηγίες και Δωρεές 4

Φόροι (τρέχων φόρος και λοιποί φόροι)
και λοιπά πρόστιμα

94

Οικονομική Αξία 
που Διατηρείται

Άμεση Οικονομική Αξία που Παράγεται μείον
Οικονομική Αξία που Διανέμεται

Συνεισφορά σε Δράσεις

982

1,7%

Πληρωμές προς Φορείς Χρηματοδότησης
(που αφορούν καταβολές στους κατόχους 
των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών)

165

θέσεις
εργασίας

7

ποσά σε εκατ. ευρώ



Πυλώνες Αειφορίας  Δείκτες Επίδοσης Αειφορίας  

Οικονομία  • Πράσινες Χρηματοδοτήσεις (ενεργά δανειακά υπόλοιπα) €1,4 δισ.
 • Αγροτική Τραπεζική (κοινοτικές και κρατικές ενισχύσεις)  €2,7 δισ.

Περιβάλλον  • Ποσοστό επιχειρηματικών πιστούχων με υψηλή κλιματική έκθεση   1,8% επί του συνολικού κύκλου εργασιών τους
 • Κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. (m²) 31,5% μείωση (2008-2018)
 • Κατανάλωση ενέργειας από ΑΠΕ (Εγγυήσεις Προέλευσης) 41.568,65 MWh
 • Εκπομπές CO2 ανά τ.μ. (CO2 / m²) 48,3% μείωση (2008-2018)
 • «Ενεργειακό Γραφείο»: αριθμός καταστημάτων με on-line
  ενεργειακή παρακολούθηση  350 
 • Ετήσια εξοικονόμηση από περιβαλλοντικά προγράμματα  €5,5 εκατ. 

Κοινωνία & Πολιτισμός • Δωρεές / Χορηγίες με κοινωνική ωφέλεια €4 εκατ. 
 • Επισκέπτες Μουσείων ΠΙΟΠ  337.266
 • Πολιτιστικές δράσεις και εκθέσεις στα Μουσεία του ΠΙΟΠ  207

Εργαζόμενοι • E-learning μάθημα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  80% του ανθρώπινου δυναμικού 
   έχει ολοκληρώσει το μάθημα
• «Πρωινό Μαζί»: εργαζόμενοι σε συναντήσεις γνωριμίας με τον
  Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου  255 
 • Ωφελούμενοι από εθελοντικές δράσεις και δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας 34.333

Εταιρική • Επιτροπή Δεοντολογίας και Διακυβέρνησης Δ.Σ.  
Διακυβέρνηση • Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας  
 • Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής 

 Δείκτες Αξιολόγησης Εταιρικής Αειφορίας   
  MSCI ESG Rating  BBB 
  FTSE4Good ESG score 4,1/5  
 CDP Management Β   

 oekom Research Medium C- 
  ISS Corporate Solutions - Environmental Disclosure score:
 & Social Quality Score Περιβάλλον : 1/10   
   Κοινωνία : 2/10  

ΔΕΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Επίδοση Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

(το 1 είναι η υψηλότερη βαθμολογία) 

Περισσότερες πληροφορίες στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Δραστηριοτήτων του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς: 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports  
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ  
Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών 

Διακήρυξη “Caring for Climate: The Business Leadership Platform” 

Οικονομική Πρωτοβουλία του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το
Περιβάλλον (United Nations Environment Program Finance Initiative – UNEP FI) 

Πρωτοβουλία Θετικών Επιπτώσεων (Positive Impact Initiative) του UNEP FI 

Δήλωση Προθέσεων για την Ενεργειακή Απόδοση 
(Declaration of Intent on Energy Efficiency - UNEP FI) 

Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking - UNEP FI) 

Πρωτοβουλία «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» του UNEP FI 

«Πλατφόρμα για την Επιχειρηματικότητα & Βιοποικιλότητα της ΕΕ» 
(EU Business@Biodiversity Platform) 

Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR HELLAS) 

Πρωτοβουλία “Paris Pledge for Action” 

Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) 
Η Τράπεζα συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης των Στόχων και εστιάζει 
στην ενίσχυση 11 εξ αυτών: 

Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε 
ενεργά στη διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, 
σε συνεργασία με 29 άλλες τράπεζες – μέλη του UNEP FI (United Nations 
Environment Program Finance Initiative) από όλο τον κόσμο.  

Οι Αρχές παρέχουν το πλαίσιο για την ανταπόκριση των τραπεζών στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας και 
στον εντοπισμό νεών επιχειρηματικών ευκαιριών.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 30 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 
ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΑΝ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ UNEP FI

Στόχος των Αρχών είναι η εξέλιξη του τραπεζικού κλάδου ώστε να 
επιδείξει ηγετικό ρόλο στην επίτευξη των κεντρικών επιδιώξεων, 
όπως αποτυπώνονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στη 
Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.  

Επίσημη  τελετή υπογραφής των Αρχών στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα 
Υόρκη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς παρευρέθηκε και υπέγραψε 
τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.  

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» μαζί
με άλλες 35 τράπεζες από όλο τον κόσμο, οι οποίες δεσμεύονται να χρηματοδοτήσουν 
μια οικονομία χαμηλού άνθρακα, ώστε να περιοριστεί η αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας του πλανήτη κοντά στον 1,5o Κελσίου.  

Η Τράπεζα Πειραιώς θέσπισε ειδική δομή διακυβέρνησης για τις Αρχές. Η Επιτροπή 
Εταιρικής Υπευθυνότητας (ΕΕΥ), στην οποία προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει 
τη συνολική εποπτεία για την εφαρμογή των Αρχών. Ανώτατα στελέχη της Τράπεζας, 
ορισμένα ως “Responsible Banking Ambassadors” επέλεξαν τα μέλη του 
δια-τμηματικού “Principles for Responsible Banking Working Group”. Τρία μέλη 
της ΕΕΥ αποτελούν το “Action Team”, το οποίο συντονίζει τη λειτουργία του “Working 
Group” και τις επαφές με τα υπόλοιπα μέλη της δομής διακυβέρνησης.  

22/09/2019

23/09/2019

11/2019
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2020-2023
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ   

Ενσωμάτωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής στους 3 πυλώνες του στρατηγικού μας σχεδίου “Agenda 2023”:
• Στρατηγικοί στόχοι
• Ικανοποίηση ενδιαφερομένων μερών 
• Βιώσιμες λύσεις 

Ένταξη των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής τόσο στην Πολιτική για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Τράπεζας Πειραιώς, όσο  και σε λοιπές πολιτικές  
(π.χ. Πιστωτική Πολιτική, Διαχείριση Κινδύνων, Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού). 

Επίβλεψη εφαρμογής των Αρχών από την Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας, στην οποία προεδρεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου
και ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Ορισμός υψηλόβαθμων στελεχών ως “Responsible Banking Ambassadors” και δημιουργία  20μελούς  διατμηματικής ομάδας εργασίας,   
η οποία συντονίζεται από συγκεκριμένο “Action Team” στελεχωμένο από τρία μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Ετήσια εκτίμηση θετικών επιδράσεων (positive impact) του χαρτοφυλακίου και των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων και υπολογισμός
έμμεσων εκπομπών από τις χρηματοδοτήσεις (scope 3).

Καθορισμός στόχων μετάβασης σε επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα  μέσω της Πρωτοβουλίας Science Based Targets (SBTi) 
Συμμετοχή στην πρωτοβουλία «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» του UNEP FI.  

Στρατηγικοί στόχοι για αύξηση θετικών και μείωση αρνητικών επιδράσεων στους τομείς ενέργειαs, αγρό-διατροφικού κλάδου και τουρισμού.  

Προϊόντα και υπηρεσίες για τη χρηματοδότηση έργων προσαρμογής και μετριασμού στους τομείς ενέργειας, αγρό-διατροφικού κλάδου και τουρισμού.

Παρουσιάσεις που απευθύνονται σε όλους  τους εργαζομένους, δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως (e-learning).

Δράσεις προσέγγισης επενδυτών και πελατών μέσω όλων των καναλιών επικοινωνίας της Τράπεζας.  

Συνεργασία με άλλα μέλη του UNEP FI  για την προώθηση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής.

Εκθέσεις προόδου, οι οποίες δημοσιοποιούνται σε: εταιρική ιστοσελίδα, εταιρικές εκθέσεις, ενημερωτικό υλικό, ΜΜΕ κ.α.

Πεδία Δράσεων Στόχοι – Δράσεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

ΘΕΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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