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Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Παύλος Μυλωνάς 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Εθνική Τράπεζα 

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στη διάρκεια 

των 178 ετών ιστορίας της, υπήρξε ανέκαθεν 

αρωγός στην ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας. Με γνώμονα τις αξίες 

και το όραμά μας, ο Όμιλος προσαρμόζεται 

συνεχώς στις επιταγές της νέας εποχής, 

ανταποκρίνεται στις συνεχείς προκλήσεις του 

νέου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, 

και συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη  

υιοθετώντας τις βέλτιστες πρακτικές 

υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους 

συμμετοχής μας στο Οικουμενικό Σύμφωνο των 

Ηνωμένων Εθνών, ανανεώνουμε τη δέσμευσή 

μας για την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης (SDGs) στις δραστηριότητές μας. Η 

παρούσα έκθεση αποτελεί απόδειξη ότι οι 

δραστηριότητές μας είναι  σε πλήρη εναρμόνιση 

με τις Δέκα Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου 

των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με την  

προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της 

Εργασίας, του Περιβάλλοντος και την 

Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 

 

Με ισχυρή πίστη στο στρατηγικό μας σχέδιο και 

όραμα, επιβεβαιώνουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 

και η δημιουργία αξιών στους τομείς της 

οικονομίας, της κοινωνίας και του 

περιβάλλοντος  αποτελούν μία από τις βασικές 

προτεραιότητες της Τράπεζας, με αντίκτυπο 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στόχος μας 

για τα επόμενα χρόνια είναι η περαιτέρω 

ενίσχυση της στρατηγικής  μας  Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης η οποία ισοδυναμεί με την 

επένδυση σε ένα καλύτερο αύριο. Η δημιουργία 

μακροπρόθεσμης αξίας προς όφελος των 

μετόχων μας, των ενδιαφερόμενων μερών και 

ιδίως της ελληνικής κοινωνίας, θα βρίσκεται 

πάντοτε στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας 

δραστηριότητας.  

 Με εκτίμηση, 

 

Παύλος Μυλωνάς 

 

«Ο σεβασμός των αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου 

του ΟΗΕ , στα πεδία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , 

της εργασίας, του περιβάλλοντος και της 

αντιμετώπισης της διαφθοράς  αποτελεί θεμελιώδες 

στοιχείο για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε όλες τις 

δραστηριότητες μας» 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Τράπεζα και ο Όμιλος  

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, με 178 

χρόνια ιστορίας, ηγείται ενός εκ των μεγαλύτερων χρηματοοικονομικών Ομίλων στην 

Ελλάδα, με σημαντική συμβολή στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και τον 

αναπτυξιακό και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είδος δραστηριότητας, προϊόντα και υπηρεσίες 

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων  και 

υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρηματιών, και είναι σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία . 

Πληροφόρηση για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα και τους αποδέκτες τους είναι 

διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας . 

Λιανική Τραπεζική Ιδιώτες 

Επιχειρηματική 
Τραπεζική  

Επιχειρηματίες και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Εταιρική Τραπεζική Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, κάλυψη του συνόλου 
των καταναλωτικών, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αναγκών τους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα . 

 

Παράλληλα ακολουθώντας τις επιταγές της ψηφιακής εποχής η Τράπεζα 

αναπτύσσει σύγχρονα ηλεκτρονικά κανάλια (Mobile and Internet Banking), με στόχο την 

εξυπηρέτηση μεγάλου ποσοστού πελατών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, μειώνοντας   

ταυτόχρονα το μελλοντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμά της.  

 

462 1.467 

7 χώρες 

Ν/Α Ευρώπη & 

Ανατολική Μεσόγειο Υπάλληλοι 

Τράπεζες 

Εταιρείες 

https://www.nbg.gr/
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Όμιλος Εθνικής Τράπεζας και Εταιρική Διακυβέρνηση  

Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΤΕ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 

ισχύοντος ευρωπαϊκού και ελληνικού κανονιστικού πλαισίου, αλλά και στις βέλτιστες 

διεθνείς πρακτικές, και καθορίζεται από τις διατάξεις αυτών αλλά και από τους 

κανονισμούς και το καταστατικό της Τράπεζας.  

Ο εγκεκριμένος από το Δ.Σ. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΤΕ, ο οποίος 

επικαιροποιείται σε τακτική βάση αποτελεί το κατευθυντήριο πλαίσιο που περιγράφει τη 

δομή και τη λειτουργία της Τράπεζας σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο 

βασίστηκε στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και 

την αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας του Δ.Σ. και της εταιρικής 

διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.  

Πληροφόρηση αναφορικά με τη σύνθεση και δομή του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, τη 

Διοίκηση και την οργανωτική δομή της Τράπεζας  αλλά κα των σχετικών κανονισμών 

λειτουργίας είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα  της Τράπεζας (παρακαλούμε 

ανατρέξτε εδώ) 

Όμιλος Εθνικής Τράπεζας και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

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 δυναμικού της, ενώ στο παρόν προσεγγίζει με όραμα, 

στρατηγική και αφοσίωση, θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης ως ακολούθως: 

Α. Εφαρμόζοντας Διεθνή Πρότυπα και Κατευθυντήριες Οδηγίες: 

■ 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου 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 Οργανισμούς 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: Αποτελεί τον εθνικό 

εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη CSR 

Europe. 

■ Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) - Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης της ΕΕΤ  

■ Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 (Βιώσιμη Ελλάδα 2020) 

Γ. Αναπτύσσοντας  Πολιτικές και Προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης   

Η ανάπτυξη των ανωτέρω  διέπεται  από τις αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 

Τράπεζας που είναι οι ακόλουθες:  

■ Σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

■ Σεβασμός για το Περιβάλλον 

■ Κοινωνική Προσφορά 

■ Συμβολή στις Τέχνες, τον Πολιτισμό και την Παιδεία 

■ Ανεξαρτησία από επιμέρους συμφέροντα πελατών μετόχων ή τρίτων  

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα που αποδεικνύει  την επιτυχημένη εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής της 

https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-governance/board-of-directors/committees).
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και την αποτελεσματική Εταιρική της Διακυβέρνηση. Επηρεάζει σημαντικά τα 

ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου της ΕΤΕ και αξιολογείται  από αυτά για την 

αποτελεσματικότητά του.  Η ΕΤΕ επικοινωνεί σε τακτική βάση με κάθε ομάδα από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, μέσω αντίστοιχων τμημάτων επικοινωνίας και διαχείρισης της 

αντίστοιχης πληροφορίας, ενώ για τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης διενεργείται Materiality Assessment στο οποίο συμμετέχουν όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται και αξιολογούνται μεταξύ άλλων τα 

θέματα ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιωμάτων, τα θέματα εταιρικής υπευθυνότητας, 

τα θέματα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, τα θέματα 

καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.  

 

ΚΥΡΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAKEHOLDERS ) 

■ Πελάτες 

■ Εργαζόμενοι 

■ Επενδυτές και Μέτοχοι 

■ Επιχειρηματική Κοινότητα 

■ Τοπικές Κοινωνίες 

■ Προμηθευτές 

■ Πολιτεία, Θεσμικοί Φορείς και Εποπτικές Αρχές 

 

Εταιρικές Αξίες 

Οι Αρχές και οι Αξίες που διέπουν τους εσωτερικούς Κανονισμούς, τις Πολιτικές του 

Ομίλου της Εθνικής και  διαμορφώνουν το πλαίσιο της εταιρικής κουλτούρας  που 

καθορίζει τη συμπεριφορά όλων των εργαζομένων αποτυπώνονται στον Κώδικα Ηθικής 

Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Ο Κώδικας παρέχει όλες τις απαιτούμενες 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη σωστών αποφάσεων σε συμμόρφωση με τους 

κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης και το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ανά χώρα 

στην οποία ο Όμιλος δραστηριοποιείται.  

 Με τον Κώδικα, η Τράπεζα και οι εταιρείες του Ομίλου αυτό-δεσμεύονται για την 

επίτευξη αποτελεσμάτων που έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο στα ενδιαφερόμενα μέρη 

(stakeholders) δηλαδή στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους μετόχους και εν γένει 

στο κοινωνικό σύνολο. 

 

Εθνική Τράπεζα - UN Global Compact 

Η Εθνική Τράπεζα με την προσχώρησή της στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ 

(18.06.2018) δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει τις δράσεις και τη στρατηγική της με τις 10 

Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου στους τομείς των: 

■ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

■ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

■ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

■ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ. 

 

 

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
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Στο πλαίσιο της προσχώρησης της υποβάλλεται η παρούσα αναφορά η οποία αποτελεί 

επιβεβαίωση του σεβασμού και της δέσμευσης μας για την ευθυγράμμιση των δράσεις 

και της στρατηγικής της με τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου .  

«Εφεξής η τράπεζα θα ενσωματώνει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον παρόν COP 

στον Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, ως εκ τούτου θα ευθυγραμμίσει την 

υποβολή του COP με την έκδοση του Απολογισμού της που πραγματοποιείται στα τέλη 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους» 

Η Τράπεζα έχοντας υψηλό αίσθημα Εταιρικής Ευθύνης εφάρμοζε ανέκαθεν αυτές τις 

αρχές, ωστόσο σήμερα εστιάζει ακόμα περισσότερο στην ενσωμάτωση των 17 Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης στην στρατηγική και την κουλτούρα της παραμένοντας πιστή στις 

δεσμεύσεις της προς τα ενδιαφερόμενα μέρη της και το ευρύτερο κοινό κάτι το οποίο 

αποδεικνύεται από το περιεχόμενο της παρούσας αναφοράς καθώς και από τις ακόλουθες 

διακρίσεις. 

  

 

Διακρίσεις-Βραβεία 

Βράβευση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «CR 

INDEX 2017- 2018»: Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης 

επιβράβευσε τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η 

Εθνική Τράπεζα για την ένταξη της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στην επιχειρηματική της 

στρατηγική, με ενσωμάτωση δράσεων προς όφελος της 

κοινωνίας, του περιβάλλοντος, των εργαζομένων και 

της αγοράς. Η Εθνική Τράπεζα, συμμετείχε για έβδομη 

φορά στον Δείκτη Εταιρικής Υπευθυνότητας (CR 

Index), διακρίθηκε για το 2017-2018 στην ανώτατη 

κατηγορία Diamond. Πρόκειται για επιβράβευση της 

πολιτικής της Τράπεζας, των δράσεων  της καθώς και 

των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει για τη στήριξη της 

ελληνικής κοινωνίας. Ο Διεθνής Δείκτης CR Index 

αξιολόγησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον 

τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) ως  

κατεξοχήν εργαλείο αξιολόγησης, αποτελεί  σημείο 

αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους τέσσερεις 

επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Εργαζόμενοι 

και Αγορά. 
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Βράβευση της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του 

Θεσμού «BRAVO 2018»: Ο Θεσμός «Bravo 

Sustainability Awards» στοχεύει στην ανάδειξη και 

επιβράβευση των «βέλτιστων πρακτικών» που 

υλοποιούνται στην Ελλάδα για να συμβάλουν στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής 

συνοχής, της δημιουργίας προτύπων υπεύθυνης 

συμπεριφοράς και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 

Η Εθνική Τράπεζα διακρίθηκε: 

 Κατηγορία Βραβείο «Governance» για το «Πλαίσιο 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ». 

 

  Βραβείο για την καλύτερη Εταιρική Διακυβέρνηση από 

την CFI: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Τράπεζα 

βραβεύτηκε ως η εταιρεία με την «Καλύτερη Εταιρική 

Διακυβέρνηση – Ελλάδα» από τον διεθνώς 

αναγνωρισμένο φορέα Capital Finance International 

(CFI.co), η δραστηριότητα του οποίου 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). Η 

βράβευση επετεύχθη σε συνέχεια εξέτασης από τον 

οργανισμό CFI.co των πρακτικών εταιρικής 

διακυβέρνησης τις οποίες η Εθνική Τράπεζα έχει 

υιοθετήσει, με την Τράπεζα να λαμβάνει εξαιρετικές 

κριτικές από τον οργανισμό. 

Ελληνικά Βραβεία Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας 

2018: Ασημένιο Βραβείο για το Πλαίσιο Εταιρικής 

Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα, στον 

Τομέα των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. 

 

Corporate Excellence Awards 2018: Στην Τράπεζα έχει 

απονεμηθεί ο τίτλος «Η Τράπεζα με την Καλύτερη 

Εταιρική Διακυβέρνηση Ελλάδα 2018», στο πλαίσιο των 

“Corporate Excellence Awards 2018”. Τα Corporate 

Excellence Awards 2018 έχουν επιλεγεί από το CV 

Magazine και βασίζονται αποκλειστικά στη 

συγκεντρωτική ανάλυση, τόσο της ποιοτικής όσο και 

της ποσοτικής έρευνας. 

 

Η Εθνική Τράπεζα το 2018 -αξιολογούμενη για το 2017- 

πέτυχε μια σημαντική διάκριση, σε διεθνές επίπεδο. Η 

Τράπεζα συμπεριελήφθη στην ομάδα των 104 διεθνών 

εταιρειών που συγκροτούσαν τον «Δείκτη Ισότητας 

Φύλων Bloomberg 2018 – Gender Equality Index». Η 

επιτυχία αυτή επαναλαμβάνεται και κατά την 

αξιολόγηση της Τράπεζας από τον ως άνω Δείκτη και 

για το έτος 2018, καθώς αξιολογείται θετικά για 
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δεύτερη συνεχή χρονιά και εντάσσεται στον «Δείκτη 

Ισότητας Φύλων Bloomberg 2019 – Gender Equality 

Index» ο οποίος καλύπτει πλέον 36 χώρες και 

συμπεριλαμβάνει παγκοσμίως 230 επιχειρήσεις. 

 

Συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζα μετά από αξιολόγησή 

της στον  Δείκτη Βιωσιμότητας FTSE4Good Emerging 

Index  

 

 

«Healthcare Business Awards 2018»: Η Εθνική Τράπεζα 

έλαβε το βραβείο GOLD στο πλαίσιο των Healthcare 

Business Awards, που διοργανώθηκαν για 3η συνεχή 

χρονιά από τη Boussias Communications και το Health 

Daily. Η Τράπεζα διακρίθηκε στην κατηγορία 

«Προσφορά στην Υγεία από Επιχειρήσεις/Οργανισμούς 

εκτός κλάδου» για το πρόγραμμά της «Διαχρονική 

χορηγική στήριξη των δημόσιων Νοσοκομειακών 

Μονάδων και λοιπών δομών υγείας».   

 

Κατάταξή της στην ανώτατη κατηγορία (1: Highest 

Rating by Institutional Shareholders Services) από τον 

Οίκο ISS Corporate Solutions για τον Πυλώνα 

«Περιβάλλον». 

 

 

      «Environmental Awards 2018»:Η Εθνική Τράπεζα 

συμμετείχε στα «Environmental Awards 2018» στην 

Ενότητα «Organization & Process Innovation - 

Environmental CSR» για το Πρόγραμμα «Πρόληψη» για 

την στήριξη του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Πάρνηθας και διακρίθηκε με το Βραβείο GOLD.  
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I. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 

 

Αρχή 1η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν και να σέβονται την 

προστασία των διεθνώς διακηρυγμένων ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Αρχή 2η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι δικές τους 

δραστηριότητες δεν εμπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 

Σχετικοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

Δέσμευση 

Η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η διαχρονική επιτυχία της επιχειρηματικής της  

δραστηριότητας στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη λειτουργία της με βάση τις αξίες τις 

οποίες αποδέχεται και εφαρμόζει ο κάθε εργαζόμενος. Κατανοούμε ότι ο ευρύτερος 

κοινωνικός μας ρόλος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αναγνώριση των 

χαρακτηριστικών και των αναγκών των επιμέρους κοινωνικών ομάδων αλλά και από τον 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Απόδειξη αποτελεί η θέσπιση του Κώδικα Ηθικής  

Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου (βλ. ιστοσελίδα της 

Τράπεζας www.nbg.gr), που ορίζει τις βασικές Αξίες και Αρχές Δεοντολογίας της 

Τράπεζας που καθορίζουν την επιχειρησιακή ηθική και την επαγγελματική συμπεριφορά 

προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη  (Stakeholders), ως ακολούθως: 

■ Ακεραιότητα και Εντιμότητα 

■ Σεβασμός και Ειλικρίνεια προς τους πελάτες μας 

■ Υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού και ποιότητας υπηρεσιών. 

■ Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 

■ Δρώντας προληπτικά προηγούμαστε των εξελίξεων 

■ Διαφάνεια στις σχέσεις μας 

■ Εταιρική Δέσμευση 

■ Υψηλό Επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συμμόρφωσης 

■ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Ο εγκεκριμένος από το Δ.Σ. Κώδικας αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και 

όλους τους εργαζόμενους -ανεξαρτήτως θέσης- της Τράπεζας και του Ομίλου καθώς και 

κάθε τρίτο συνεργάτη μας. Εντός του 2019, ο Κώδικας θα επικαιροποιηθεί σε πλήρη 

εναρμόνιση και με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

http://www.nbg.gr/
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Πλαίσιο 

Με στόχο ένα υψηλό επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής Κοινωνικής 

ευθύνης, η Τράπεζα, εκτός του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της 

Τράπεζας και του Ομίλου, έχει αναπτύξει σημαντικές Πολιτικές για την προστασία των 

ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως:  

■ Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας και του Ομίλου 

■ Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών, Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και Λοιπών Σχετικών 

Δράσεων της Τράπεζας και του Ομίλου. 

■ Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών (Whistleblowing) της Τράπεζας και του 

Ομίλου 

■ Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου για τη Διαχείριση Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα 

■ Πολιτική και Κανονισμός Προμηθειών  

 

Εφαρμογή – Δράσεις 2018 και Αποτελέσματα  

Γραφείο Υποδοχής Αναφορών  Περιστατικών Παρατυπιών 

Στο πλαίσιο της υποβολής ανώνυμων αναφορών παρατυπιών είτε από το Προσωπικό της 

ΕΤΕ είτε από τρίτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολιτική Αναφορών 

Δυσλειτουργιών (Whistleblowing) της Τράπεζας και του Ομίλου, εντός του 2018 δεν 

υπήρξε αναφορά για πιθανό περιστατικό παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή μη 

ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων της Τράπεζας. 

Τομέας Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας διαχείρισης Παραπόνων   

Ο Τομέας λειτουργεί με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των 

πελατών, την καλύτερη επικοινωνία μαζί τους, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των 

παραπόνων και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο Τομέας είναι αρμόδιος για την άμεση ανταπόκριση στα παράπονα / καταγγελίες που 

υποβάλλονται είτε απευθείας από την πελατεία της Τράπεζας, είτε μέσω Φορέων, τα 

οποία και εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από την Πολιτική Διαχείρισης Παραπόνων Πελατείας. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν: 

Για όλες τις Μονάδες της Τράπεζας: 

■ Hλεκτρονική φόρμα καταχώρησης παραπόνων  

Για τους πελάτες: 

■ Τηλεφωνική γραμμή 

■ Ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 

■ (www.nbg.gr) 

■ Ηλεκτρονική διεύθυνση για αποστολή e-mail 

Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να αποστείλουν το παράπονό τους μέσω φυσικής 

αλληλογραφίας ή φαξ. 
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Κέντρο Υποδοχής Μηνυμάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας 

και του Ομίλου 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου έχει αναλάβει τη 

διαχείριση της γραμμής του Κέντρου Υποδοχής Μηνυμάτων (ΚΥΜ), το οποίο δέχεται 

προβληματισμούς, προτάσεις και ερωτήματα των εργαζομένων της Τράπεζας. Τα 

μηνύματα αξιολογούνται και διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικής οδού, ανώνυμα, στους 

χώρους που αφορούν  προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές απαντήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα «Εσωτερική Επικοινωνία» 

Η Τράπεζα στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας ενιαίας κουλτούρας μεταξύ των 

εργαζομένων της σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και της προσπάθειας για καλύτερη 

επικοινωνία και ενημέρωση ανάμεσα στο προσωπικό και τη Διοίκηση, έχει δημιουργήσει 

σχετική ιστοσελίδα αμφίδρομης επικοινωνίας στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο της 

Τράπεζας (intranet), και παράλληλα αναρτά σε ηλεκτρονική μορφή το περιοδικό «Πρώτοι 

Εμείς».  

Η ιστοσελίδα «Εσωτερική Επικοινωνία» στο εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο της Τράπεζας 

(intranet) ενημερώνει το Ανθρώπινο Δυναμικό της με έγκυρο και άμεσο τρόπο για όλα τα 

θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Τράπεζας και του Ομίλου αλλά και τους 

εργαζομένους της .  
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67 άμεση σχέση με ερωτήσεις σχετικές 

με μισθολογικά θέματα 
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71 

Θέματα ΕΚΕ 
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Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων για το ζήτημα των Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Τράπεζας και του Ομίλου εκπαιδευτικά προγράμματα σε θέματα Επιχειρηματικής Ηθικής 

και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπου έγινε, άμεσα ή έμμεσα, αναφορά σε Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

 

Πρόγραμμα Δράσεων «ΕΥΘΥΝΗ» 

Το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής δράσης συνεισφοράς «Ευθύνη» της Εθνικής 

Τράπεζας στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: Άνθρωπος, Πολιτισμός, Περιβάλλον. 

Κατά το 2018 η Τράπεζα είχε ένα ευρύτατο φάσμα πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης  σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Με τη χορηγική 

της δράση συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην πρόοδο και την 

ευημερία της ελληνικής κοινωνίας, στην προστασία του περιβάλλοντος, την παιδεία, 

καθώς και στη διάσωση και διαφύλαξη του ελληνικού πολιτισμού. Το συνολικό ποσό που 

διατέθηκε μέσω του Προγράμματος σε πλήθος κοινωνικών δράσεων αλλά και στη 

χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του Μορφωτικού Ιδρύματος και του Ιστορικού της 

Αρχείου, ανήλθε για το 2018 σε 12,8 εκατ. ευρώ.   

 

 

 

 

 

 

e- Learning 

 

 

2 προγράμματα 

« Κώδικας Ηθικής 

Συμπεριφοράς και 

Δεοντολογίας Τράπεζας & 

Ομίλου»» 

«Προστασία του Ατόμου 

από την Επεξεργασία 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα» 

υποχρεωτική 

παρακολούθηση από όλους 

τους υπαλλήλους και τα 

στελέχη της Τράπεζας και 

του Ομίλου 

 

 

           Εκπαίδευση 

 

 

«ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΙΣΤΗΣ» 

248 ώρες/8 μήνες 

Ενότητα: 

«Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη» 

(8 διδακτικές ώρες / 

κύκλος σπουδών) 

64 άτομα 

 

 

 

Πιστοποιήσεις 

 

 

«Certified Sustainability 

(CSR) Practitioner 

Program Advanced Edition 

2018». 

Φορέας: Κέντρο 

Αειφορίας & Αριστείας 

(CSE), 

(16  ώρες/ άτομο) 

2 Συμμετοχές 
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II. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

 

Αρχή 3η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν το δικαίωμα του 

συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της 

συλλογικής διαπραγμάτευσης. 

Αρχή  4η  :  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη κάθε 

μορφής εξαναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 

Αρχή  5η  :  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσιαστική 

κατάργηση της παιδικής εργασίας 

Αρχή  6η  :  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλειψη των 

διακρίσεων στις προσλήψεις και την απασχόληση. 

 

Σχετικοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 
 
 
 
 
 

Δέσμευση 

Η Τράπεζα και ο Όμιλος μας, έχοντας πλήρη γνώση των νέων απαιτήσεων του εργασιακού 

περιβάλλοντος όπως αυτές προκύπτουν από τεχνολογικές, δημογραφικές και διοικητικές 

αλλαγές, δεσμεύεται κι επιμένει στην εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών εργασίας, 

αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της στην εξέλιξη και 

την επιχειρηματική της επιτυχία και στην  επίτευξη των στόχων της.  

Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ο σεβασμός της προσωπικότητας κάθε 

εργαζομένου και η ίση μεταχείριση προς κάθε μέλος του ανθρώπινου δυναμικού της 

Τράπεζας αποτελούν  θεμελιώδης αρχές.   

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 και παροχών προσωπικού. 

■ Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις, συστήματα ανάπτυξης και κινήτρων με στόχο την 

προσέλκυση, επιλογή και περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. 



 

 

15 NBG 
 

■ Επενδύει στην εκπαίδευση του προσωπικού με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων, 

καθώς και στην ανάπτυξή του με τη διαμόρφωση πλάνου εκπαίδευσης ανά θέση 

εργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοποίηση του μέγιστου των δυνατοτήτων 

του, καθώς και η έγκαιρη και ομαλή προσαρμογή του στις ολοένα αυξανόμενες 

απαιτήσεις για νέες γνώσεις, δεξιότητες και ειδικεύσεις σε ένα ταχύτατα 

μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

■ Δεν χρησιμοποιεί καμία μορφή καταναγκαστικής εργασίας. 

■ Δεν αποδέχεται οποιουδήποτε είδους προσβολής της προσωπικότητας (πχ. 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 

 

Πλαίσιο 

1. Κανονισμός Εργασίας της Τράπεζας 

Ο Κανονισμός Εργασίας της Τράπεζας καταρτίστηκε και ισχύει από το 2001,  

αναθεωρείται με Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΕΣΣΕ), και ρυθμίζει τα 

θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων στην 

Τράπεζα, από την πρόσληψη μέχρι την αποχώρησή τους (πχ   προαγωγές, τοποθετήσεις,  

άδειες, πειθαρχική διαδικασία  κ.α.). 

 

2. Πολιτική Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ομίλου 

Η Πολιτική αυτή  επικαιροποιήθηκε το 2018, και θέτει το πλαίσιο για την παροχή ευκαιριών 

ανάπτυξης στους εργαζομένους και καλλιέργειας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, 

ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του Ομίλου.  

 

3. Κανονισμός Πρόληψης και Προστασίας της υγείας και Κανονισμός Φυσικής 

Ασφάλειας των Εργαζομένων της Τράπεζας 

Υιοθετήθηκαν το 2013, η Τράπεζα και θεσπίζουν τους μηχανισμούς και τις διαδικασίες 

για την αποτελεσματικότερη πρόληψη και βέλτιστη αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που 

σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων της καθώς και την πρόληψη 

του επαγγελματικού κινδύνου. τη φυσική ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων 

της και του συναλλασσόμενου κοινού.  

 

4.  Συλλογικές Συμβάσεις- Συνδικαλιστική Ελευθερία  

Η Εθνική Τράπεζα σέβεται και προωθεί το αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα κάθε 

εργαζόμενου για συμμετοχή σε συλλόγους εργαζομένων και συνδικαλιστικά σωματεία.  

Το 89,15% των εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας, κατά το έτος 2018, είναι μέλη των 

συνδικαλιστικών σωματείων (λειτουργούν 6 Σύλλογοι εργαζομένων), ενώ το 92,27% 

καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 

οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των εργασιακών σχέσεων  οριστικοποιούνται μετά 

από συζητήσεις εκπροσώπων της Τράπεζας και των συλλόγων εργαζομένων.  Επιπλέον, 
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εκπρόσωποι των εργαζομένων συμμετέχουν σε συμβούλια που λαμβάνουν αποφάσεις για 

τα θέματα που σχετίζονται με εργαζομένους (πειθαρχικά, προαγωγές, τοποθετήσεις 

κ.λπ.), όπως είναι θεσμοθετημένο και στον Κανονισμό Εργασίας της Τράπεζας. 

Οι προαναφερόμενοι  Κανονισμοί και Πολιτικές  καθώς και οι  Συλλογικές Συμβάσεις και 

Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι διαθέσιμες σε όλο το Προσωπικό 

της Τράπεζας μέσω του intranet της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας 

και του Ομίλου. 

 

5. Παιδική – Καταναγκαστική εργασία 

Η Τράπεζα συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο  σύμφωνα με το 

οποίο απαγορεύεται η παιδική εργασία, ενώ επιπλέον δεν απασχολεί ούτε εφήβους.  Λόγω 

της φύσης της λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και της επιχειρηματικής της 

κουλτούρας, δεν εντοπίζεται κίνδυνος εμφάνισης τέτοιων φαινομένων. 

Από το έτος 2013, η Τράπεζα ενσωμάτωσε όρους και κανόνες εταιρικής υπευθυνότητας 

στο σύνολο των προκηρύξεων, διαγωνισμών και συμβάσεων με προμηθευτές της, όπως 

αυτοί υπαγορεύονται από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες, αναφορικά με ζητήματα που 

άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, του σεβασμού των ανθρωπίνων / 

εργασιακών δικαιωμάτων, της αποφυγής της παιδικής εργασίας, του σεβασμού της 

υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και της κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης. 

Εκτός από τα οικονομικά και τεχνικά κριτήρια που τίθενται κατά τη διαδικασία επιλογής 

ενός προμηθευτή, κατά την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως οι 

κατάλληλες πιστοποιήσεις κ.ά. Η Τράπεζα με τον τρόπο αυτό επιδιώκει την άσκηση 

έμμεσης πίεσης στους προμηθευτές της, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης σε όρους 

υπεύθυνης λειτουργίας. 

 

6. Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα 

Η Τράπεζα μεριμνά για τις διάφορες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού, με την 

απασχόληση σημαντικού αριθμού ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ), και μάλιστα με 

ποσοστό  ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που νομοθετικά επιβάλλεται. 

Σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση των ΑμΕΑ στους χώρους της, η Τράπεζα έχει μεριμνήσει 

για τα παρακάτω: 

■ Τοποθέτηση ειδικού αναβατόριου στο κεντρικό κτήριο της Διοίκησης (Αιόλου 86), 

ώστε τα άτομα με ειδικές ανάγκες να έχουν πρόσβαση σε αυτό, καθώς και ειδικής 

σχετικής σήμανσης στην είσοδο του κτηρίου,  

■ Τοποθέτηση ειδικής ράμπας στις Μονάδες της για εύκολη πρόσβαση των ΑμΕΑ. 

■ Τοποθέτηση χειρολισθήρων στις Μονάδες της για ευκολότερη πρόσβαση. 

■ Τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στις Μονάδες, προς αποφυγή πτώσης. 

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω δικαιούνται ειδική ετήσια 

άδεια δέκα εργάσιμων ημερών, πέραν της κανονικής, με αποδοχές. 

Κατά το 2018 υποβλήθηκαν στην Τράπεζα 4 παράπονα σχετικά με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και ειδικότερα αναφορικά με την πρόσβαση ΑμΕΑ σε Καταστήματα του 

δικτύου, τα οποία και επιλύθηκαν άμεσα. 
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  Στο πλαίσιο των λειτουργιών και αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου δεν έχει εντοπιστεί 

ή αναφερθεί ποτέ κάποιο περιστατικό διάκρισης στο σύνολο του 

προσωπικού της. 

Στο πλαίσιο των λειτουργιών και των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, δεν έχουν 

εντοπιστεί ή αναφερθεί ποτέ περιστατικά εξαναγκασμένης ή 

υποχρεωτικής εργασίας και δεν υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης 

περιστατικών εξαναγκασμένης εργασίας σε καμία δραστηριότητα και σε 

καμία γεωγραφική περιοχή της Εθνικής Τράπεζας. 

 

7. Θέματα Υγείας και Ασφάλειας που καλύπτονται από Συμφωνίες μεταξύ 

Εργαζομένων και Διοίκησης* 

 Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός 

 Επιτροπές σε θέματα υγείας και ασφάλειας στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι 

της διοίκησης και των εργαζομένων  

 Συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων στις επιθεωρήσεις υγείας και 

ασφάλειας, στους ελέγχους και τις έρευνες για ατυχήματα (Εκπρόσωποι των 

εργαζομένων συμμετέχουν στην Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των 

Εργαζομένων της Τράπεζας) 

 Κατάρτιση και εκπαίδευση 

 Μηχανισμός υποβολής παραπόνων  

 Δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης μη ασφαλούς εργασίας  

 Περιοδικές επιθεωρήσεις  

 Συμμόρφωση με τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO) ( Σε 

εξέλιξη η πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα - βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού) 

 Διακανονισμοί ή Επιτροπές για την επίλυση προβλημάτων  

 Δεσμεύσεις σχετικά με τα πρότυπα για τους στόχους επίδοσης ή το επίπεδο της 

πρακτικής που εφαρμόζεται (Βρίσκεται στη φάση σχεδιασμού) 

*Οι Συμφωνίες μεταξύ Εργαζομένων και Διοίκησης καλύπτουν το σύνολο (100%) των 

παραπάνω θεμάτων υγείας και ασφάλειας. 

 

Εφαρμογή – Δράσεις 2018 και Αποτελέσματα  

1. Κέντρο Υποδοχής Μηνυμάτων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Τράπεζας και του Ομίλου (βλ. Ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα) 

2. Η ιστοσελίδα «Εσωτερική Επικοινωνία» (βλ. Ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα) 

3. Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (βλ. Ενότητα Ανθρώπινα Δικαιώματα) 

4. Αξιολόγηση Εργαζομένων 

Η Τράπεζα, αποσκοπώντας στην προσωπική 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 Προσωπικού.  
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Το Σύστημα εφαρμόζεται σε ετήσια βάση, ενώ έχει επεκταθεί και σε θυγατρικές εταιρείες 

του Ομίλου. Ο εργαζόμενος συμμετέχει ενεργά στην αξιολόγησή του, ενώ μετά την 

ολοκλήρωσή της έχει πλήρη πρόσβαση στα αποτελέσματα.  

 

5. Επιλογή Προσωπικού 

Η Τράπεζα συνέχισε και κατά το 2018 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, κυρίως 

με εσωτερικές προκηρύξεις μεταξύ των εργαζομένων της. Στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν: 

 

 

6. Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Εργαζομένων 

Η σύγχρονη τραπεζική εκπαίδευση στοχεύει στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων 

του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία κοινών αντιλήψεων, αξιών και κουλτούρας. 

Δημιουργεί στελέχη τα οποία έχουν τη θέληση αλλά και τις ικανότητες να 

ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές και σε όλο το φάσμα των προκλήσεων, από τον 

τρόπο εξυπηρέτησης και επικοινωνίας έως τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου συλλέγει 

ετησίως εκπαιδευτικές ανάγκες από όλες τις Μονάδες της Τράπεζας. Στη συνέχεια, δύο 

φορές τον χρόνο εκδίδει εγκύκλιο με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του εξαμήνου, στο 

οποίο περιλαμβάνει λίστα με όλα τα προγραμματισμένα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια 

(αίθουσας και e-learning) και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους καθώς και την διαδικασία 

που απαιτείται για την παρακολούθησή τους. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα οι 

εργαζόμενοι να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα προγράμματα εξωτερικού φορέα.  

Με σκοπό τη δημιουργία αξίας για την Τράπεζα, όσο και για τον εργαζόμενο, μέσω της 

βελτίωσης των γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές 

δράσεις για τις οποίες επενδύθηκαν συνολικά €4 εκατ. 

Στοιχεία Εκπαίδευσης Εργαζομένων ανά φύλλο 2018: 

      

     43  Προγράμματα Επιλογής 

1.328  Δομημένες Συνεντεύξεις 

2.062  τεστ πνευματικών δεξιοτήτων 

     87  εξατομικευμένες επαφές ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής /  

              coaching με εργαζομένους και στελέχη 

 ενδυνάμωση συστηματικής αξιολόγησης και δημιουργία δεξαμενής εργαζομένων 
που διαθέτουν υψηλό δυναμικό ή / και καταλληλόλητα για καίριες θέσεις του 

Οργανισμού μέσω Κέντρων Αξιολόγησης και Ανάπτυξης 
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7. Άδειες Τοκετού / Λοχείας  

Η Τράπεζα παρέχει, σε κάθε περίπτωση, την από τον νόμο προβλεπόμενη άδεια στους 

εργαζομένους που έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν νέο τέκνο.  

Στοιχεία 2018,  

■ Άδεια τοκετού και λοχείας: 235 γυναίκες (δικαιούμενο διάστημα 134 συνεχείς 

ημερολογιακές ημέρες ανά εργαζόμενη) 

(Σημειώνουμε δε, ότι μετά τη λήψη της άδειας τοκετού / λοχείας  χρήση είτε 

μειωμένου ωραρίου εργασίας  ή  χρήση σωρευτικής άδειας που μπορεί να κάνει 

και ο πατέρας, σε περίπτωση που αποποιηθεί του δικαιώματος αυτού η μητέρα.) 

■ Χορήγηση μειωμένου ωραρίου: 356 άτομα: 312 γυναίκες και 44 άνδρες.  

■ Γονική άδεια 2018: 916 άντρες και 1.626 γυναίκες έκαναν χρήση της. 

 

8. Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων και Συναλλασσόμενου Κοινού 

Στην Τράπεζα λειτουργεί η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων της 

Τράπεζας - Ε.Υ.Α.Ε. Στις κοινές συνεδριάσεις μετέχουν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Τεχνικός Ασφάλειας και Γιατρός Εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προβαίνει στη διενέργεια τακτικών ελέγχων για θέματα 

αφενός επάρκειας και καταλληλότητας των υπαρχόντων μέσων ασφαλείας και αφετέρου 

Ποσοστό 

εκπαίδευσης 

αντρών 

89,16% 

Ποσοστό 

εκπαίδευσης 

γυναικών 

91,71% 

Στοιχεία Εκπαίδευσης – Σύνολο Εργαζομένων ανά 

φύλλο (2018) 

91,53% 87,66% 52,63%

94,05% 90,02%

50%

Υπάλληλοι χωρίς κλιμάκιο 
ευθύνης

Υπάλληλοι με κλιμάκιο 
ευθύνης

Γενικοί και Βοηθοί Γενικοί 
Διευθυντές

% Εκπαίδευσης φυσικών προσώπων ανά φύλο και κλιμάκιο 
ευθύνης (2018)

Άνδρες Γυναίκες
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τήρησης των συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας, ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει 

και σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. 

 

9. Το ανθρώπινο δυναμικό της Εθνικής Τράπεζας 

Το συνολικό προσωπικό που απασχόλησε πανελλαδικά η Τράπεζα κατά το 2018 ανήλθε 

σε 8.853 εργαζομένους, εκ των οποίων το 50,14% ήταν άνδρες και το 49,86% γυναίκες. 

 

10. Φύλο και Ισότητα 

Στη διάρκεια του 2018 το 49,86% του συνόλου του προσωπικού αποτελούταν από 

γυναίκες, σε σχέση με το 2017 που αντίστοιχα ήταν 48,95%. Η Εθνική Τράπεζα 

αντιτίθεται σε κάθε μορφή διάκρισης και φροντίζει, ώστε να μην υφίσταται καμία 

μισθολογική ή άλλη διάκριση με βάση το φύλο. 

 

 
 

4.439 

(50,14%) 

 

4.414 

(49,86%) 

Γυναίκες 

 
Άντρες 

 
Σύνολο Εργαζομένων: 

8.853 

 

2018 

5.853

3.000

Γεωγραφική Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας 
2018

(Σύνολο: 8.853)

Αττική (συμπεριλαμβάνονται 
11 οι αποσπασμένοι στο 
εξωτερικό)

Υπόλοιπη Ελλάδα
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90% 88,89% 90,91% 79,10%
63,78%

49,16%

10% 11,11% 9,09% 20,90%
36,22%

50,84%

Μέλη Δ.Σ. Γενικοί 
Διευθυντές

Βοηθοί Γενικοί 
Διευθυντές

Διευθυντές 
Διοίκησης

Διευθυντές 
Καταστημάτων

Άλλες 
Διοικητικές 
Βαθμίδες 

Κατανομή Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας ανά Βαθμίδα 
Διοικητικής Ιεραρχίας και Φύλο 2018 

Άνδρες Γυναίκες
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III. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 

 

Αρχή 7η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν προληπτική προσέγγιση ως 

προς τις περιβαλλοντικές προκλήσεις 

 

Αρχή  8η  :  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την 

ενίσχυση της  περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

 

Αρχή  9η  :  Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 

διάδοση τεχνολογιών που είναι φιλικές προς το περιβάλλον 

 

Σχετικοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

 

 

Δέσμευση 

Περιβαλλοντική Πολιτική  

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αειφόρο 

ανάπτυξη και βασικό πυλώνα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας . Στο 

πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα με συντονισμένες ενέργειες εντάσσει συνεχώς στην 

επιχειρηματική της δραστηριότητα διαδικασίες και αναλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν 

στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω 

της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της.   

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. «Αναπόσπαστο κομμάτι καλής εταιρικής συμπεριφοράς 

αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για το περιβάλλον στο 

πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευθύνης»  

Πλαίσιο 

1. Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

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. Μέσω του 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχουν αναλυθεί οι συνολικές περιβαλλοντικές 

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/diakirixi
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/esm
https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-social-responsibility/responsibility-environment/esm
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επιπτώσεις της Τράπεζας και έχουν καθοριστεί πέντε βασικοί Άξονες του Προγράμματος 

Δράσης της Εθνικής Τράπεζας.  

 

  

2. 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 αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης άμεσου περιβαλλοντικού 

κινδύνου (όπως μια βαριά βιομηχανία ως΄τοσο α αναλαμβάνει προληπτικές δράσεις 

υιοθετώντας βασικές αρχές του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου. 

 

3. Υπεύθυνη Χρηματοδότηση - Αξιολόγηση και Διαχείριση Περιβαλλοντικού 

Κινδύνου, Ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Όρων στις 

Συναλλαγές 

Η Εθνική Τράπεζα χρησιμοποιεί Μοντέλο Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Πιστοδοτήσεων, 

για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρήσεων όπου 

περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων κριτηρίων του κινδύνου κλάδου, η αξιολόγηση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κάθε κλάδου οικονομικής δραστηριότητας των 

επιχειρήσεων, η οποία διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα (υψηλό, μεσαίο και χαμηλό). 

Επίσης, η Τράπεζα φροντίζει για την έγκριση νέων χρηματοδοτήσεων με γνώμονα την 

στήριξη επιχειρηματικών ενεργειών που αποσκοπούν στην ενίσχυση της απασχόλησης και 

την προστασία του περιβάλλοντος.  

Από την Τράπεζα ενισχύονται και υποστηρίζονται δραστηριότητες που αναπτύσσουν το 

συνολικό περιβαλλοντικό δυναμικό της χώρας, όπως: 

■ Παραγωγή «πράσινων», παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων. 

■ Υποδομές (Ο.Τ.Α. κ.λπ.). 

■ Επενδύσεις περιβαλλοντικής προστασίας, «καθαρής» τεχνολογίας, πιστοποίησης 

συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, εξοικονόμησης ενέργειας και φυσικών 

πόρων. 

■ Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά σχήματα περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. 

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

Δεν χρηματοδοτούνται δραστηριότητες 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. 

Η εξοικονόμηση 
ενέργειας και  

φυσικών πόρων  
γενικότερα.

Ο 
εξορθολογισμός 

των  
επαγγελματικών  

μετακινήσεων

Η  
αποτελεσματική 
διαχείριση  του   

χαρτιού  και  των   
στερεών  

αποβλήτων

Η εφαρμογή  
περιβαλλοντικών 
κριτηρίων στις  

προμήθειες

Η  εφαρμογή   
πολιτικής 

ανάλυσης  και   
εκτίμησης  

περιβαλλοντικών 
κινδύνων στις  

επενδυτικές και  
πιστοδοτικές 
διαδικασίες.
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Εφόσον απαιτηθεί, κατά περίπτωση (adhoc) οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αξιολογούνται 

από εξειδικευμένους τεχνικούς και περιβαλλοντικούς συμβούλους, που ενεργούν για 

λογαριασμό των δανειστριών Τραπεζών.  

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα για τη χρηματοδότηση διαφόρων δραστηριοτήτων αξιολογεί 

τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους 

(στη χρηματοδότηση έργων και γενικότερα στην πραγματοποίηση επενδύσεων),  ενώ 

απαραίτητη προϋπόθεση για την εκταμίευση των δανείων αποτελεί η συμμόρφωση με 

τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και η έκδοση των σχετικών αδειών και 

πιστοποιητικών. 

 

4. Πράσινα Προϊόντα 

 

Η Εθνική Τράπεζα διαπιστώνοντας και εκτιμώντας τους κινδύνους που 

απορρέουν από την κλιματική αλλαγή έχει λάβει μία σειρά από πρωτοβουλίες 

προς την κατεύθυνση της χρηματοδότησης έργων και τεχνολογιών που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και διαθέτει 

δανειακά προϊόντα με οικολογικό χαρακτήρα για την προώθηση της 

«πράσινης» τραπεζικής όπως : 

■ «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για συμμετοχή στο ομώνυμο πρόγραμμα του 

ΥΠΕΝ σε συνεργασία με το Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. . 

■ «Πράσινο Δάνειο», με ειδικούς προνομιακούς όρους, που έχει ως σκοπό 

τη χρηματοδότηση της αγοράς και εγκατάστασης προϊόντων εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

■ «Εστία Πράσινη» για την αγορά, επισκευή ή ανέγερση ενεργειακά 

αναβαθμισμένης κατοικίας.   

 

5. Επενδύσεις σε ΑΠΕ 

H Τράπεζα εστιάζει στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών σε τομείς 

καινοτομίας, υψηλής τεχνογνωσίας καθώς και στη χρηματοδότηση 

ερευνητικών προγραμμάτων για τεχνολογίες που συνδράμουν στην 

προσπάθεια της χώρας μας για θετικότερο περιβαλλοντικό ισοζύγιο. 

Στο πλαίσιο αυτό , ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής 

Τράπεζας και το 2018 ήταν η χρηματοδότηση σε ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Εξειδικευμένη ομάδα στελεχών της 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 CO2 

 

6. Ναυτιλία  

Στον τομέα της ναυτιλίας η Τράπεζα:  

■ Φροντίζει ώστε τα χρηματοδοτούμενα πλοία να πληρούν τις τελευταίες 

προδιαγραφές πρόληψης ρύπανσης, σύμφωνα πάντα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και Κανονισμούς προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

■ Εστιάζει στην χρηματοδότηση πλοίων (πχ στον τομέα μεταφοράς ξηρού 

φορτίου) σχετικά μικρής ηλικίας σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 

https://www.nbg.gr/el/retail/eco-banking-solutions/products-services/energy-efficiency-at-household-buildings-ii
https://www.nbg.gr/el/retail/eco-banking-solutions/products-services/green-loan
https://www.nbg.gr/el/retail/eco-banking-solutions/products-services/estia-green
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στόλου με πλοία λιγότερο ενεργοβόρα και πιο αποδοτικά, ή πλοίων που 

πληρούν τις τελευταίες προδιαγραφές πρόληψης ρύπανσης, σύμφωνα πάντα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες Διεθνείς Συνθήκες και Κανονισμούς προστασίας 

του περιβάλλοντος. Πχ δεξαμενόπλοια .  

■ Παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις τεχνολογικές εξελίξεις σχετικά με τη 

σταδιακή υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων από περισσότερο οικολογικά 

καύσιμα στην πρόωση των πλοίων.     

 

7. Περιβαλλοντικά Κριτήρια Προμηθειών 

Η Τράπεζα ενεργώντας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη συνεισφέρει στην 

προώθηση καλών πρακτικών στη σφαίρα επιρροής της, που συμπεριλαμβάνει 

την προμηθευτική αλυσίδα και τους συνεργάτες της. 

Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύει στην άσκηση έμμεσης πίεσης για βελτίωση του 

βαθμού υπευθυνότητας των προμηθευτών της και συμπεριλαμβάνει στην 

αξιολόγησή  τους 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 των προϊόντων. 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα ενσωματώνει  όρους και κανόνες εταιρικής 

υπευθυνότητας στο σύνολο των προκηρύξεων, διαγωνισμών και συμβάσεων με 

προμηθευτές της, όπως αυτοί υπαγορεύονται από τις σχετικές Κοινοτικές 

Οδηγίες, αναφορικά με ζητήματα που άπτονται της προστασίας του 

περιβάλλοντος. του σεβασμού των ανθρωπίνων / εργασιακών δικαιωμάτων, της 

αποφυγής της παιδικής εργασίας, του σεβασμού της υγείας και ασφάλειας 

στην εργασία, καθώς και της κοινωνικής ισότητας και αλληλεγγύης. 

 

8. Μείωση Έμμεσων Εκπομπών 

Η Τράπεζα στοχεύει στον περιορισμό των μετακινήσεων των πελατών από και 

προς τα Καταστήματα, τόσο σε επίπεδο ελάττωσης 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. 

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς αύξησης του αριθμού των 

τραπεζικών συναλλαγών οι οποίες διενεργούνται μέσω των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών i-bank internet και mobile banking καθώς και 

μέσω της ευρείας γεωγραφικής κατανομής των δικτύων της (φυσικών 

Μονάδων: 460 Καταστήματα και 44 Γραφεία Συναλλαγών και των 

μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών (1.467 ATMs και 143 APS).    

Το 2018, ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών των ηλεκτρονικών καναλιών  i-

bank internet και mobile banking προσέγγισε τα 2 εκατομμύρια σημειώνοντας 

αύξηση 22%, ενώ οι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 27%. Η πελατειακή 

υποστήριξη εξ αποστάσεως συνδράμει στη μείωση των  εκπομπών  αερίων του 

θερμοκηπίου και στην ελαχιστοποίηση της  επίδρασης  της Τράπεζας στην 

κλιματική αλλαγή. 

GRI  414 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5maTArOHiAhUJ8BoKHaYhAPoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.microsoft.com/el-gr/p/nbg-mobile-banking/9nblggh07sjg&psig=AOvVaw16tULcTyfKuesP0h195WWW&ust=1560339635247875
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Η Τράπεζα στη στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων της Τράπεζα λαμβάνει 

υπόψη κριτήρια όπως η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των Μονάδων της και η 

υψηλή επισκεψιμότητα του σημείου, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απαραίτητες 

μετακινήσεις για την καθημερινή εξυπηρέτηση των πελατών . Το 2018, το 

πλήθος των συναλλαγών στα ΑΤΜ αυξήθηκε κατά 2,9%, σε σύγκριση με το 2017 

και ανήλθε σε 144,8 εκατ. Συναλλαγές. 

 

Εφαρμογή – Δράσεις 2018 και Αποτελέσματα  

■ Δημοσιοποίηση εταιρικών δεδομένων μέσω του Οργανισμού Carbon Disclosure 

Project (12η χρονιά συμμετοχής). 

■ Διάθεση «Πράσινων Προϊόντων» (4.979 εγκρίσεις δανείων «Εξοικονόμηση κατ’ 

οίκον ΙΙ» το 2018).  

■ Χρηματοδότηση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Εγκρίσεις για επενδύσεις 

πιστοδοτήσεων ΑΠΕ για το 2018,  €250,89 εκατ.). 

■ Συμμετοχή, για 11η συνεχή χρονιά, στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF «H Ώρα 

της γης». 

■ Δράσεις ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το ανθρώπινο 

δυναμικό και την πελατεία (ηλεκτρονικό εργαλείο «Μάθετε το ενεργειακό σας 

αποτύπωμα», 24 ανακοινώσεις ευαισθητοποίησης στο εταιρικό intranet site και 2 

άρθρα στο εταιρικό περιοδικό «Πρώτοι Εμείς» το 2018). 

■ Μακρόχρονη συνεργασία με αδειοδοτημένους και πιστοποιημένους φορείς 

ανακύκλωσης και εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης στα κτήρια διοίκησης 

και τα Καταστήματα της Τράπεζας. Το 2018 ανακυκλώθηκαν: 307 τόνοι χαρτί, 

4,15 τόνοι μικρές μπαταρίες, 3,31 τόνοι λαμπτήρες, 170 τόνοι ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός και 8.609 τεμάχια μελανοδοχεία (τόνερ). 

■ Μίσθωση λεωφορείων από την Τράπεζα για τη μετακίνηση των εργαζομένων από 

και προς τον χώρο εργασίας Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 4.536 δρομολόγια για 

μεταφορά περίπου 500 εργαζόμενων ημερησίως.  

■ Αύξηση των εγχρήματων συναλλαγών κατά 10% μέσω του i-bank internet banking 

και κατά 74% μέσω του i-bank mobile banking (το 2018 σε σχέση με την 

προηγούμενη χρονιά). 

■ Λήψη επιπλέον μέτρων για τη μείωση των μετακινήσεων του ανθρώπινου 

δυναμικού της Τράπεζας μέσω της επέκτασης προγραμμάτων εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και άλλων σχετικών δράσεων. Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 22.500 

συμμετοχές σε 61 προγράμματα e-learning, 28 διοργανώσεις webinars, 143 

εκπαιδευτικές διοργανώσεις στην περιφέρεια, 14 distance learning διοργανώσεις 

με 173 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό που αντιστοιχούν σε 5.224 

ανθρωποώρες, λειτουργία 38 συστημάτων τηλεδιασκέψεων. 

■ Πραγματοποίηση σειράς δράσεων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας και των αντίστοιχων εκπομπών CO2.  Το 2018 εξοικονομήθηκαν 

συνολικά 5.112 MWh και αποφεύχθηκαν περίπου 5.056 τόνοι εκπομπών CO2. 

■ Κατά το 2018 η Τράπεζα -μέσω των αρμόδιων Μονάδων της- επέλυσε το σύνολο 

των παραπόνων που κατατέθηκαν σχετικά με επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη 

λειτουργία της (9 παράπονα).  
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Με Ευθύνη για το Περιβάλλον 

 

Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της Τράπεζας  διατίθεται κάθε χρόνο 

ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση δράσεων, φορέων και περιβαλλοντικών 

οργανώσεων με συγκροτημένο πρόγραμμα. Η Τράπεζα  στηρίζει χορηγικά 

μεταξύ άλλων: 

■ Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

■ Προγράμματα πρόληψης πυρκαγιών και αποκατάστασης πυρόπληκτων 

περιοχών και οικοσυστημάτων της χώρας μας.  

■ Δράσεις για τη στήριξη της βιοποικιλότητας.  

■ Δράσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καθαρή ενέργεια. 
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IV. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
 

 

 

Αρχή 10η: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφή 

διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

 

Σχετικοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

 
 
 
 
 

 

Δέσμευση 

Καταπολέμηση της διαφθοράς και θέματα σχετικά με τη δωροδοκία 

Η Εθνική Τράπεζα, κατά το 2018, προχώρησε – στο πλαίσιο της αναβάθμισης των 

διαδικασιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εφαρμόζει – στη συμμετοχή της στην 

εθελοντική πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Global Compact, η οποία προσδίδει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς.  

Λαμβάνοντας υπόψη, τον ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε για την ΕΤΕ, η πιθανή 

έκθεση της σε φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας, η Τράπεζα υιοθετεί βασικές αξίες 

και αρχές στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου της με στόχο τη συνεχή 

διασφάλιση της ηθικής συμπεριφοράς, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα μηδενική ανοχή σε 

πράξεις διαφθοράς και δωροδοκίας, και έχοντας ως ύψιστη προτεραιότητα την αποτροπή 

και καταπολέμησή τους.  

Με γνώμονα τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ δεσμεύεται να αποτρέπει τη 

δωροδοκία και τη διαφθορά και να προωθεί την καθιέρωση μιας εταιρικής κουλτούρας με 

έμφαση στην ηθική, σύμφωνα με την οποία καμιά μορφή δωροδοκίας και διαφθοράς δεν 

είναι αποδεκτή. 

Πλαίσιο καταπολέμησης της διαφθοράς και της 

δωροδοκίας 

Η ΕΤΕ έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων/ασφαλιστικών δικλείδων, με στόχο 

την προστασία έναντι σε κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο δωροδοκίας και διαφθοράς, στον οποίο 

μπορεί να εκτεθεί κατά την επιχειρηματική της δραστηριότητα/λειτουργία, και ειδικότερα:  

α) Υιοθέτηση και εφαρμογή Κωδίκων και Πολιτικών που περιλαμβάνουν μέτρα 

κατά  του κινδύνου διαφθοράς και δωροδοκίας, όπως ενδεικτικά, ο Κώδικας 

Ηθικής και Συμπεριφοράς της Τράπεζας και του Ομίλου, ο Κώδικας 

Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και 

του Ομίλου, η Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου για την καταπολέμηση της 
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Απάτης, η Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων, η Πολιτική της 

Τράπεζας και του Ομίλου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και η Πολιτική 

Δωρεών, Χορηγιών, Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και Λοιπών Σχετικών Δράσεων 

της Τράπεζας και του Ομίλου. 

(β) Ενσωμάτωση ελέγχων στις διαδικασίες που ακολουθεί η Τράπεζα στο πλαίσιο 

της καθημερινής της λειτουργίας (όπως καθαρώς ορισμένα επίπεδα εγκρίσεων / 

εξουσιοδοτήσεων, διαχωρισμό καθηκόντων, ενσωματωμένους IT ελέγχους, 

δικαιώματα πρόσβασης, ελέγχους συμφωνίας κ.λπ.), με σκοπό τον περιορισμό 

των πιθανών κινδύνων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με νόμους και 

κανονισμούς, οι οποίοι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα μπορούσαν να 

επιφέρουν σημαντικό αντίκτυπο στα οικονομικά της αποτελέσματα, καθώς και 

στη φήμη της.  

(γ) Εφαρμογή διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου. Η αποτελεσματική 

λειτουργία των σχετικών ελέγχων και διαδικασιών που εφαρμόζει τη Τράπεζα 

υπόκειται στην ανεξάρτητη παρακολούθηση και έλεγχο των Μονάδων του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της (ήτοι Κανονιστική Συμμόρφωση, 

Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος), ενώ η Επιτροπή Ελέγχου του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο 

λαμβάνουν δέουσα ενημέρωση για τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.  

Περαιτέρω, σε ετήσια βάση πραγματοποιείται αξιολόγηση των εσωτερικών ελέγχων επί 

των χρηματοοικονομικών αναφορών για την παροχή επαρκούς διασφάλισης της 

ακεραιότητας της διαδικασίας προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων. Ενώ, ανά 

τριετία, εξωτερικοί ελεγκτές ελέγχουν και αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Τράπεζας σύμφωνα με το σχετικό κανονιστικό 

πλαίσιο. 

 

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση Προσωπικού 

Επιπλέον, με στόχο τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του Προσωπικού 

της σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας, η Τράπεζα πραγματοποιεί 

εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με: 

■ τον ισχύοντα Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και 

του Ομίλου, ο οποίος εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε θέματα δωροδοκίας και 

διαφθοράς, με υποχρεωτική συμμετοχή όλου του Προσωπικού της Τράπεζας, 

■ θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς (π.χ. θέματα αντιμετώπισης απάτης, 

Κανονιστική συμμόρφωση και ξέπλυμα χρήματος, Πρόληψη του ξεπλύματος 

χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και θέματα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης), 

■ θέματα αποτροπής κρουσμάτων απάτης.  

ενώ το σύνολο του Προσωπικού λαμβάνει, μέσω του εσωτερικού δίκτυο 

επικοινωνίας της Τράπεζας (intranet), έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση σχετικά με 

όλα τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και λειτουργία του Ομίλου 

της ΕΤΕ, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών ανακοινώσεων και εγκυκλίων, 

πολιτικών που εφαρμόζει η Τράπεζα κ.λπ. 

2. Υποβολή Αναφορών Ύποπτων Περιστατικών  

Με στόχο την άμεση αναφορά και τον εντοπισμό πιθανών περιστατικών απάτης ή 

δωροδοκίας, η Τράπεζα ενθαρρύνει την αναφορά υπόπτων περιστατικών και 

διασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας για την υποβολή 

εμπιστευτικών αναφορών τόσο, εσωτερικά, από το Προσωπικό της, όσο και, 
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εξωτερικά, από τρίτα μέρη, διασφαλίζοντας την προστασία των ατόμων και την 

κατάλληλη διερεύνηση του αναφερόμενου συμβάντος.  

Περαιτέρω, η Τράπεζα έχει θεσπίσει ειδικό Γραφείο Υποβολής Αναφορών με 

στόχο όλες οι αναφορές που λαμβάνονται να εξετάζονται προσεκτικά, με απόλυτη 

εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. 

Επιτροπή Ηθικής και Κουλτούρας του Διοικητικού Συμβουλίου 

Στο πλαίσιο της έμφασης που δίνει η Τράπεζα στη διασφάλιση της εφαρμογής 

των υψηλότερων προτύπων ηθικής και ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες 

της, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, τον Ιούλιο του 2018, 

συστήθηκε η Επιτροπή Ηθικής και Κουλτούρας του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει περαιτέρω την εσωτερική 

κουλτούρα ηθικής και συμμόρφωσης, καθώς και την επιχειρησιακή ακεραιότητα, 

και να αποθαρρύνει τυχόν ανήθικη συμπεριφορά από το Προσωπικό της Τράπεζας. 

Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σχετική ενότητα της επίσημης 

ιστοσελίδας της ΕΤΕ  

 

3. Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του 

Ομίλου 

Ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Εθνικής Τράπεζας και 

των εταιρειών του Ομίλου καθιστά σαφές, μεταξύ άλλων, ότι η Τράπεζα 

απορρίπτει κάθε πράξη δωροδοκίας – δωροληψίας, είτε πρόκειται για τους 

εργαζόμενους του Ομίλου της είτε για συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών, ενώ 

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή ενεργειών που 

σχετίζονται με τέτοιου είδους πράξεις. 

Ο Κώδικας είναι διαθέσιμος στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr). 

Μέσω της δημοσιοποίησης αυτής, η Τράπεζα επιδιώκει την ενίσχυση της 

διαφάνειας, καθώς παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να λάβει 

γνώση και να αξιολογήσει τον πυρήνα των αξιών, αρχών και κανόνων που διέπουν 

τη λειτουργία του Ομίλου. 

 

4. Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου για την Καταπολέμηση της 

Δωροδοκίας 

Η Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας 

έχει καταρτιστεί σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του νομοθετικού πλαισίου για 

την καταπολέμηση της δωροδοκίας, καθώς και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές 

και τις κατευθυντήριες οδηγίες διεθνών οργανισμών και ομάδων αντιμετώπισης 

και καταπολέμησης του χρηματοοικονομικού εγκλήματος (ΟΟΣΑ, FATF, 

Wolfsberg Group κ.λπ). 

Ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, 

ενώ, ταυτόχρονα, δεσμεύει τα τρίτα μέρη που παρέχουν υπηρεσίες για τον Όμιλο 

ή στο όνομα και για λογαριασμό αυτού, και καθιερώνει συγκεκριμένες αρχές και 

κανόνες που διέπουν τη δράση του Ομίλου για την πρόληψη, αποτροπή και 

καταπολέμηση της δωροδοκίας, και αποθαρρύνουν πρακτικές δωροδοκίας και 

διαφθοράς, ο Όμιλος επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε πράξεις διαφθοράς. Σε 

οποιαδήποτε περίπτωση υπάρχουν υπόνοιες ότι δεν τηρούνται τα ως άνω 

αναφερόμενα, θα πρέπει να υποβάλλεται αναφορά η σχετική αναφορά. 

https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-governance/board-of-directors/committees).
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGjtL-tuPiAhXQaFAKHZc9DZUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iconfinder.com/icons/3384763/act_against_bribery_anti_bribery_anti_corruption_bill_bribery_act_fcpa_act_icon&psig=AOvVaw3ubeUBOs00h0mNnYHAPy5t&ust=1560411215054409
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://banner2.kisspng.com/20180730/iuk/kisspng-computer-icons-ethics-clip-art-load-balance-icon-5b5ed7ff1517c9.8414337115329423350864.jpg&imgrefurl=https://www.kisspng.com/png-computer-icons-ethics-clip-art-load-balance-icon-5944678/&docid=-BZJkVd35C4D3M&tbnid=bPxS6YF6kYUv6M:&vet=10ahUKEwib9e7uu-PiAhXGLVAKHSq0AOoQMwh_KDUwNQ..i&w=900&h=520&bih=804&biw=883&q=ethics png&ved=0ahUKEwib9e7uu-PiAhXGLVAKHSq0AOoQMwh_KDUwNQ&iact=mrc&uact=8
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5. Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών (Whistleblowing) της Τράπεζας και του 

Ομίλου 

Με την Πολιτική καθιερώνονται οι βασικές αρχές για την υποβολή επώνυμα ή 

ανώνυμα, εμπιστευτικών αναφορών, μέσω πολλαπλών καναλιών τόσο από το 

Προσωπικό όσο και από τρίτους, σχετικά με σοβαρές παρατυπίες που 

εντοπίζονται στο εσωτερικό της Τράπεζας και του Ομίλου, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη δυνατή εμπιστευτικότητα  και τον ανώτατο βαθμό 

προστασίας των προσώπων που υποβάλλουν την αναφορά. Δεν είναι αποδεκτή η 

οποιαδήποτε μορφή αντίποινων για τους αναφέροντες.  

Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.nbg.gr (ενότητα: Ο Όμιλος / Εταιρική 

Διακυβέρνηση / Επικοινωνία / Επικοινωνία με την Επιτροπή Ελέγχου), έχουν 

αναρτηθεί στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή εμπιστευτικών αναφορών. 

 

6. Πολιτική της Τράπεζας και του Ομίλου για την Αντιμετώπιση της Απάτης 

Η Τράπεζα αποδίδοντας πρωτεύουσα σημασία στην αντιμετώπιση και 

καταπολέμηση φαινομένων απάτης, καθώς και κάθε άλλης αντικανονικής 

ενέργειας και λογιστικο-ελεγκτικής πρακτικής μη συμβατής με τη διεθνή πρακτική 

και τις κείμενες διατάξεις,  έχει υιοθετήσει την Πολιτική της Τράπεζας και του 

Ομίλου για την Αντιμετώπιση της Απάτης, με την οποία καθορίζονται 

συγκεκριμένες αρχές και κανόνες για την πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση 

της απάτης και τη διαμόρφωση ενιαίας επιχειρησιακής συμπεριφοράς και 

κουλτούρας για την αντιμετώπισή της, καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων, 

διαδικασιών και ελεγκτικών μηχανισμών που υποβοηθούν στην πρόληψη και 

καταστολή της απάτης. 

 

7. Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών της 

Τράπεζας και του Ομίλου 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών, 

καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς 

των καλυπτόμενων προσώπων, τα οποία εμπλέκονται στην προετοιμασία, 

κατάρτιση και υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και οποιωνδήποτε 

άλλων οικονομικών γνωστοποιήσεων της Τράπεζας και των εταιρειών του Ομίλου, 

στοχεύοντας κυρίως στην προώθηση της ηθικής συμπεριφοράς και στην 

προαγωγή της διαφάνειας και της ηθικής συμπεριφοράς. 

 

8. Αποτροπή Σύγκρουσης Συμφερόντων 

Η Τράπεζα και οι Εταιρείες του Ομίλου προσδίδουν ιδιαίτερη σημασία και 

λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση περιπτώσεων που συνιστούν ή 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων, στο πλαίσιο αυτό η ΕΤΕ 

έχει υιοθετήσει τις εξής Πολιτικές: 

Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης Συμφερόντων για τα Μέλη του Δ.Σ., τα 

Ανώτατα Στελέχη και τα λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη της ΕΤΕ για τον έλεγχο και τη 

διαχείριση των πραγματικών ή ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ 

της ίδιας και των μελών του Δ.Σ., των ανώτατων διευθυντικών στελεχών και άλλων 

συνδεδεμένων μερών της. 

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων που καθορίζει το πλαίσιο για την αποφυγή, 

τον εντοπισμό και τη διαχείριση της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ της 

http://www.nbg.gr/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiSwMaht-PiAhWDYlAKHXgXDSQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.whistleblowing.co.za/&psig=AOvVaw30NWoWis4ln4FMcGgLKdBQ&ust=1560411302159887
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://s28504.pcdn.co/wp-content/uploads/2019/01/detection-icon.png&imgrefurl=https://www.idology.com/&docid=0pPK_dIRA63I0M&tbnid=1JlJlx8huEQ7aM:&vet=10ahUKEwiKveWUu-PiAhWJI1AKHRm7AdcQMwiGASg5MDk..i&w=600&h=600&bih=804&biw=883&q=fraud png&ved=0ahUKEwiKveWUu-PiAhWJI1AKHRm7AdcQMwiGASg5MDk&iact=mrc&uact=8
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Τράπεζας, του Ομίλου και των πελατών της, καθώς και μεταξύ των ιδίων των 

πελατών κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών. 

Πολιτική για τους Συνδεδεμένους Πιστούχους (Connected Borrowers) της 

Τράπεζας και του Ομίλου Εσωτερικού με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο 

διενέργειας συναλλαγών της Τράπεζας με τις θυγατρικές της εταιρείες και το 

προσωπικό της. 

9. Πολιτικές σχετικά με τη Διαχείριση Θεμάτων Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές  Δραστηριότητες και Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας 

Αποδίδοντας πρωτεύουσα σημασία στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση 

φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει: 

■ την Πολιτική του Ομίλου για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, στην οποία έχει ενσωματωθεί και 

Πολιτική Αποδοχής Νέων Πελατών, και 

■ την Πολιτική του Ομίλου για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στις διασυνοριακές σχέσεις τραπεζικής 

ανταπόκρισης. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, η δωροδοκία 

(ενεργητική και παθητική) καθώς και ειδικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής 

συμπεριλαμβάνονται στις εγκληματικές δραστηριότητες («βασικά αδικήματα»). 

Επισημαίνεται δε ότι, ειδικές διαδικασίες αυξημένης δέουσας επιμέλειας 

εφαρμόζονται ως προς τους πελάτες που εμπίπτουν στην κατηγορία των 

«Πολιτικώς Εκτεθειμένων Προσώπων». 

 

10. Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών, Φιλανθρωπικών Συνεισφορών και Λοιπών 

Σχετικών Δράσεων της Τράπεζας και του Ομίλου 

Η εν λόγω Πολιτική έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό συγκεκριμένων 

αρχών και κανόνων αναφορικά με την ανάληψη δράσεων που αφορούν σε δωρεές, 

χορηγίες, φιλανθρωπικές συνεισφορές, υποτροφίες και λοιπές σχετικές δράσεις, 

τη διασφάλιση της διατήρησης υψηλού επιπέδου ηθικής συμπεριφοράς κατά την 

ανάληψη δράσεων προσφοράς, καθώς και την υιοθέτηση διαδικασιών που 

προάγουν τη διαφάνεια κατά την ανάληψη δράσεων προσφοράς από τον Όμιλο. 

Σύμφωνα με την Πολιτική, ο Όμιλος της ΕΤΕ δεν αναλαμβάνει και/ή συμμετέχει 

σε δράσεις προσφοράς προς πολιτικές οργανώσεις, πολιτικά κόμματα ή πολιτικά 

κινήματα.  

Επιπλέον, σύμφωνα με τα ισχύον κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαφάνεια 

στις σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και 

επιχορηγούμενα πρόσωπα, η Τράπεζα δημοσιεύει πληροφορίες για όλες τις 

πληρωμές που διενεργήθηκαν εντός της οικείας οικονομικής χρήσης, προς 

επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και επιχορηγούμενα πρόσωπα. 

 

Για αναλυτικότερη ενημέρωση, επισκεφτείτε: 

www.nbg.gr  /  Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και Τράπεζας 31.12.2018  

/ Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας της Τράπεζας και του Ομίλου 

http://www.nbg.gr/
https://www.nbg.gr/greek/the-group/investor-relations/financial-information/annual-interim-financial-statements/Documents/Ετήσιες%20και%20Ενδιάμεσες%20Οικονομικές%20Καταστάσεις/Financial%20Report%2031-12-2018_GR.pdf
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://sitejerk.com/images/meet-and-greet-png-9.png&imgrefurl=https://sitejerk.com/explore/meet-and-greet-png.html&docid=UluC-sidjHeVSM&tbnid=z_SYlSXDXhQttM:&vet=1&w=313&h=246&bih=804&biw=895&ved=2ahUKEwi16q7qt-PiAhVQZlAKHdTSC0wQxiAoBHoECAEQFQ&iact=c&ictx=1
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://ingenia-consultants.com/wp-content/uploads/2017/10/AML_CFT.png&imgrefurl=https://www.ingenia-consultants.com/aml-cft-solutions/&docid=y1gdpyAVFxXg_M&tbnid=wne1sP-5BsOPvM:&vet=12ahUKEwjWyJLpuOPiAhWMYVAKHV-ICXc4ZBAzKFEwUXoECAEQUg..i&w=180&h=180&bih=804&biw=895&q=aml cft png&ved=2ahUKEwjWyJLpuOPiAhWMYVAKHV-ICXc4ZBAzKFEwUXoECAEQUg&iact=mrc&uact=8
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Εφαρμογή – Δράσεις 2018 και Αποτελέσματα  

 

1. Ευρήματα Εσωτερικού Ελέγχου και μέτρα αντιμετώπισης  

Κατά το 2018 ο Εσωτερικός Έλεγχος της Τράπεζας εντόπισε 8 περιπτώσεις υπαλλήλων 

που διενήργησαν αντικανονικές ή μη επιτρεπόμενες ενέργειες, και ελήφθησαν άμεσα τα 

απαραίτητα και επιβεβλημένα μέτρα. Αναλυτικότερα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Εκπαίδευση 

■ Εντός του 2018, ηλεκτρονικού σεμιναρίου με τίτλο «ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ»,. 

■ Εκπαίδευση σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς  

(Θέματα αντιμετώπισης απάτης, Κανονιστική συμμόρφωση και ξέπλυμα χρήματος 

και Πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης) 

Αριθμός συμμετεχόντων: 2.135 υπάλληλοι (21.615 ανθρωποώρες). 

Εσωτερικός έλεγχος: 8 περιπτώσεις Διαφθοράς 

 

 
                   Μέτρα  Αντιμετώπισης  

Απόλυση εργαζομένου κατόπιν υποβολής 

μήνυσης σε βάρος του από την Τράπεζα 

Απόλυση εργαζομένου κατόπιν υποβολής 

μήνυσης σε βάρος του από την Τράπεζα 

Παραίτηση εργαζομένου μετά τον 

εντοπισμό των αντικανονικών / 

παράνομων ενεργειών του - υποβολή 

μήνυσης από την Τράπεζα εναντίον του  

Αναμονή για την υλοποίηση  απόφασης 

της Τράπεζας  για καταγγελία σύμβασης 

και υποβολή μήνυσης εναντίον του 

εργαζομένου για αντικανονικές ενέργειες 

 
Λήψη μέτρων για αντικανονικές 

ενέργειες. Τα μέτρα που θα ληφθούν σε 

βάρος τους θα αποφασιστούν όταν 

ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες 
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Eπιστολή ή φαξ Intranet (Δίκτυο της Τράπεζας 

προσβάσιμο από όλους τους 

εργαζομένους) 

E-mail ( ειδική διεύθυνση 

ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για  το 

σκοπό αυτό) 

Για την αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου 

ΞΧ/ΧΤ  από το προσωπικό, επικοινωνία με την 

αρμόδια Διεύθυνση για  τη λήψη των κατάλληλων 

οδηγιών.  

Τρόποι επικοινωνίας: 

 

 

Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού της Τράπεζας και του 

Ομίλου 

Eσωτερική γραμμή αναφοράς και 

επικοινωνίας 

 

■ Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα αποτροπής κρουσμάτων απάτης και 

πρόληψης της διαφθοράς (και το 2018) σε συνεργασία με τον Τομέα Ειδικών 

Ελέγχων και Ελέγχου Απατών της Τράπεζας και του Ομίλου, Πραγματοποιήθηκαν 

τρίωρες παρουσιάσεις, που εντάχθηκαν σε σεμινάρια βασικών τραπεζικών 

εργασιών, καθώς και στην εκπαίδευση νέων Διευθυντών Καταστημάτων.  

Αριθμός εκπαιδευόμενων: 124 στελέχη (318 ανθρωποώρες). 

■ Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου, 

σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κανονιστικής Εποπτείας Συναλλαγών της 

Τράπεζας και του Ομίλου, συνέχισε την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων σε 

θέματα Πρόληψης Ξεπλύματος Χρήματος μέσω e-learning διοργανώσεων, καθώς 

και με τρίωρες παρουσιάσεις σε σχετικά σεμινάρια αίθουσας (966 ανθρωποώρες). 

Παράλληλα, επικαιροποιεί διαρκώς εκπαιδευτικό υλικό για την ενημέρωση των 

εργαζομένων στα υπόψη θέματα. 

 

3. Τρόποι Επικοινωνίας αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας 

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιοδήποτε ζήτημα / προβληματισμός / ερώτημα κ.λπ. 

αναφορικά με θέματα ηθικής και ακεραιότητας υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με 

τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Διαχείρισης Ρυθμιστικών 

Θεμάτων της Τράπεζας και του Ομίλου, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Εταιρικής 

Κοινωνικής ευθύνης  της Τράπεζας και του Ομίλου, και Ανθρώπινου Δυναμικού της 

Τράπεζας και του Ομίλου Ειδικότερα, οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μπορεί να 

απευθυνθεί στις αρμόδιες Διευθύνσεις, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


