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Πώς είναι να βλέπει 
κανείς τα πράγματα 
αλλιώς;
 
Θα μπορούσαμε ίσως να μετοικήσουμε σε 
άλλον πλανήτη, αλλά μάλλον αυτό δεν θα είναι 
εφικτό όσο ζούμε.
Θα μπορούσαμε ίσως να μετακομίσουμε σε 
μια χώρα με παρθένα φύση, εάν υπάρχει 
τέτοια, αλλά μάλλον και πάλι κάποια στιγμή 
θα ερχόμασταν αντιμέτωποι με τη σκληρή 
πραγματικότητα της βιομηχανοποίησης.
Ή θα μπορούσαμε απλώς να μείνουμε εδώ 
και να κάνουμε τα πράγματα αλλιώς. Θα 
μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα αλλιώς! 
Η αλλαγή οπτικής γωνίας, δηλαδή η 
προτεραιότητα στο συναίσθημα αντί για τη 
λογική, είναι ο λόγος που δημιουργήσαμε το 
ESG Insight. Σκοπός είναι να μεταφέρουμε 
την έμφαση από τους αριθμούς στις 
αξίες και να έχουμε θετική επίδραση στο 
φυσικό περιβάλλον και τις κοινωνίες όπου 
δραστηριοποιούμαστε.
Το ESG δεν είναι μόνο πρότυπα και κανονισμοί. 
Είναι πολλά περισσότερα από δείκτες και 
εκθέσεις. Είναι η νοοτροπία των ανθρώπων που 
νοιάζονται για τον άνθρωπο, τον πλανήτη και 
μια οικονομία που υπηρετεί την ανάπτυξη και 
την ευημερία για όλους, σήμερα και στο μέλλον.
Το ESG Insight δημιουργήθηκε για εσάς από 
μια ομάδα ανθρώπων που έχει ως στόχο 
να ευαισθητοποιήσει και να προκαλέσει τη 
συζήτηση για το ESG και να κινητοποιήσει την 
κοινωνία για ένα καλύτερο μέλλον.
Για να πετύχουμε τον σκοπό μας, θα σας 
μιλήσουμε απλά και κατανοητά, ώστε όλοι μαζί 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Ελπίζουμε να 
απολαύσετε το 1ο τεύχος μας!  

ESG Insight Team

Editorial

Editing Team: Διεύθυνση ESG, Τομέας Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου, Διεύθυνση Εσωτερικής Επικοινωνίας 

Επικοινωνία: ESGInsight@eurobank.gr
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Interview

Πώς αξιολογείτε την πρόοδο της Eurobank σε θέματα ESG;
Το 2022 ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τη 
διαμόρφωση της ESG στρατηγικής της Eurobank αλλά και για 
την εφαρμογή του σχετικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, 
τα οποία βασίστηκαν στις  ενέργειες ενσωμάτωσης του ESG που 
είχαν ξεκινήσει κατά το 2021.  
Η Τράπεζα είναι σε θέση να ανακατανείμει τις χορηγήσεις της, 
μετακινώντας κεφάλαια από δραστηριότητες ζημιογόνες για 
το περιβάλλον και την κοινωνία, σε πιο βιώσιμες. Το καινοτόμο 
πνεύμα για την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σκοπό μας: «Η ευημερία 
χρειάζεται πρωτοπόρους».
Μέσα από τη Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης, και 
παράλληλα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις μας για τη διαχείριση 
του περιβάλλοντος και της ενέργειας, δεσμευόμαστε σε μια 
κουλτούρα διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης, 
και στο να ενσωματώνουμε αξίες βιωσιμότητας στις 
δραστηριότητές μας. Η Στρατηγική θέτει το όραμά μας για τα 
θέματα ESG με επιδραστικούς και ρεαλιστικούς στόχους για την 
επόμενη δεκαετία. 
Το 2022 ενεργοποιήσαμε τη Διοικητική Επιτροπή ESG που 
επιβλέπει το σχεδιασμό, τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις 
ESG, ενώ από τους κύριους ρόλους μας είναι η διαφύλαξη 
από φαινόμενα greenwashing, μέσα από τη διαφάνεια και την 
δέσμευση σε προσεκτικά τεκμηριωμένους στόχους.

Ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία 
αυτού του εγχειρήματος; 
Το ESG είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο εξαιτίας των 
κανονιστικών υποχρεώσεων ή επειδή το επιβάλλει η αγορά, 
αλλά κυρίως επειδή αποτελεί βασικό μέρος της κουλτούρας των 
ανθρώπων μας.
Το 2022 βιώσαμε την εντυπωσιακή ανταπόκριση των 
ανθρώπων μας στο κάλεσμα του Διευθύνοντα Συμβούλου 
για εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοσημείωτη συμμετοχή σε 
εθελοντικές πρωτοβουλίες και έρευνες που επιμετρούν την 
περιβαλλοντική επίδραση, καθώς και υψηλό ενδιαφέρον για τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα ESG.
Συνεπώς η κουλτούρα ESG είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς 
συνδέει το όραμα της Τράπεζας με τις ανησυχίες των ανθρώπων 
μας. 

Η Ουκρανική κρίση τόνισε την ανάγκη για απεξάρτηση από 
τα ορυκτά καύσιμα. Ποιος είναι ο ρόλος της τράπεζας στην 
παγκόσμια κλιματική μετάβαση;
Ως τραπεζικοί, δεν είμαστε οι ειδικοί σε θέματα κλίματος. 
Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία της κλιματικής 
αλλαγής και τον αντίκτυπό της στους ανθρώπους, τον πλανήτη 
και τις επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητο να εναρμονίσουμε τις 
χρηματοδοτήσεις ώστε να στηρίξουμε τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής και την αναγκαία προσαρμογή, καθώς και 
να εντοπίσουμε και να διαχειριστούμε κινδύνους που σχετίζονται 
με το κλίμα και με ευρύτερα θέματα βιωσιμότητας.
Διαδραματίζουμε καίριο ρόλο στη μετάβαση σε μια πράσινη 
οικονομία και κάνουμε αυτό που μας αναλογεί ώστε να 
διασφαλίσουμε τη δέσμευσή μας στους στόχους της Συμφωνίας 
του Παρισιού. Μέσα από τη χρηματοδότηση της πράσινης 
μετάβασης των επιχειρήσεων και τη συμβολή μας στο βιώσιμο 

μέλλον της χώρας, κάνουμε αυτές τις δεσμεύσεις πράξη. 
Η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τη σύρραξη στην 
Ουκρανία επιταχύνει τη μετάβαση των οικονομιών μας προς 
ένα μέλλον με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, που επιδεικνύει 
προσαρμοστικότητα στις κλιματικές συνθήκες. Πρόκειται για μια 
εξαιρετική ευκαιρία προκειμένου να μεγεθύνουμε τον ρόλο που 
μας αναλογεί ως δύναμη ανάπτυξης και  θετικό καταλύτη για 
κοινωνική πρόοδο. 

Η μετάβαση 
σε μία πράσινη 
οικονομία 

ΣΤΑΎΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΎ
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
Group COO & Διεθνείς Δραστηριότητες 

Το ESG είναι ζωτικής σημασίας, όχι μόνο 
εξαιτίας των κανονιστικών υποχρεώσεων 
ή επειδή το επιβάλλει η αγορά, αλλά 
κυρίως επειδή αποτελεί βασικό μέρος της 
κουλτούρας των ανθρώπων μας
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Our Focus
Προσδοκίες ΕΚΤ
 Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
και κυκλικότητας ενέχει κινδύνους και ευκαιρίες 
για την Οικονομία και τις τράπεζες. Μέσα από 
κανονισμούς και καταρτισμένα σχέδια δράσης, 
η ΕΚΤ διαμορφώνει τον τρόπο που οι τράπεζες 
απαιτείται να διαχειρίζονται και να δημοσιοποιούν 
περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Με την εποπτεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, 
οι ελληνικές τράπεζες, με την  Τειρεσίας Α.Ε., 
αναπτύσσουν μια βάση δεδομένων ESG που τις 
βοηθά να αξιολογούν με διαφάνεια την πρόοδο 
των πελατών τους προς τους ESG στόχους τους, 
μέσα από έναν μηχανισμό βαθμολόγησης.

Δεσμεύσεις μηδενικής ανοχής

Βάση δεδομένων και 
βαθμολόγησης ESG

Διασφαλίζουμε με πράξεις την ισότητα και 
τον αλληλοσεβασμό. Μέσα από τη Δήλωση 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Πολιτική για τη 
Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη, 
την Πολιτική κατά της Βίας και της Παρενόχλησης 
στην Εργασία και την αντίστοιχη Επιτροπή, 
προωθούμε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς 
αποκλεισμούς και διακρίσεις 

Πιστοποίηση βιώσιμου κτιρίου 
Το κτιριακό συγκρότημα της Eurobank στη Νέα Ιωνία 
πιστοποιήθηκε κατά LEED τον Αύγουστο 2022: Χρυσό LEED 
για το κτίριο του Data Center, Αργυρό LEED για τα άλλα 4 
κτίρια.
Η πιστοποίηση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς 
παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας και των 
τεχνικών βελτιώσεων.

Η ESG Στρατηγική μας 
Η ESG Στρατηγική μας έχει 2 πυλώνες: Τη Στρατηγική 
Επιχειρησιακής Επίδρασης και τη Στρατηγική Επίδρασης 
Χαρτοφυλακίου.
Η Στρατηγική Επιχειρησιακής Επίδρασης αφορά την:

• Περιβαλλοντική επίδραση (μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, 
   τραπεζική χωρίς χαρτί, κυκλική οικονομία).
• Επίδραση εργοδότη (διαφορετικότητα, συμπερίληψη, 
   ευημερία, καινοτόμο περιβάλλον).
• Κοινωνική/επιχειρηματική επίδραση (βιώσιμες 
   προμήθειες, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, διαφάνεια).

Η Στρατηγική Επίδρασης Χαρτοφυλακίου σχετίζεται με 
τη στήριξη των πελατών κατά τη μετάβασή τους σε ένα 
οικονομικό περιβάλλον με όρους ESG.

Είμαι ESG γιατί...  μέσα από την 
παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας 
συμβάλλω στην υλοποίηση της στρατηγικής 
ESG και συμμετέχω στην πιστοποίηση 
βιώσιμων κτιρίων. 

Αντώνης Ρουγγέρης 
Υποδιεύθυνση Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και υποστήριξης κτιριακών υποδομών

 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/esg-environment-society-governance/esg-stratigiki/
https://www.eurobank.gr/el/omilos/esg-environment-society-governance/periballon/politiki-diaxeirisis-energeias/sustima-diaxeirisis-energeias/
https://www.eurobank.gr/el/omilos/esg-environment-society-governance/esg-stratigiki/
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Συμβάλλουμε στη μείωση  
κατανάλωσης ενέργειας 
Εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης 
ενέργειας, το οποίο οδήγησε σε μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 42,4% τα 
τελευταία 9 χρόνια (2014-2022). 
Για την περίοδο 2022-2023, έχουμε βάλει στόχο 
να πετύχουμε επιπλέον μείωση 10%. Οι δεσμεύσεις 
μας αφορούν τα εξής:

• Απενεργοποίηση των φωτεινών επιγραφών 
   στα καταστήματα
• Κεντρική θέρμανση
• Μετρητές ενέργειας
• Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση προσωπικού
• Μετάβαση στο cloud

Νέες λειτουργικότητες για πιο 
συμπεριληπτική τραπεζική εμπειρία
Για άτομα με ακουστική αναπηρία 
Επικοινωνία στη νοηματική μέσα από το v-Banking
Για άτομα με οπτική αναπηρία 
• Πάνω από 800 ΑΤΜ με φωνητική πλοήγηση
• Έγγραφα σε γραφή Braille
Για άτομα με κινητική αναπηρία 
• Ράμπες πρόσβασης στα καταστήματα νέας γενιάς 
• ΑΤΜ και κουμπιά εισόδου σε χαμηλότερο ύψος 

Οι εκπομπές μας κατά τη 
μετάβαση στην εργασία 
Για την καθημερινή μετάβασή μας στην εργασία 
διανύονται 2.491 χιλιόμετρα/ εργαζόμενο/ έτος και 
εκπέμπονται  0,61tCO2e/ εργαζόμενο/ έτος, σύμφωνα 
με έρευνα που διενεργήσαμε τον Νοέμβριο του 2022, 
στην οποία συμμετείχαν 2.891 εργαζόμενοι. 

TAA: Ευκαιρία για τη χώρα, 
ευκαιρία για την Eurobank

Article

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί μια μοναδική  
ευκαιρία για την ελληνική επιχειρηματικότητα, 
καθώς καλύπτει μεγάλο μέρος του επενδυτικού 
κενού των τελευταίων 12 ετών, ενεργοποιεί 
επενδύσεις και κινητοποιεί διαθέσιμους 
ιδιωτικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους. Επανακαθορίζεται έτσι η έννοια της 
ευκαιρίας, αλλά και η ελληνική οικονομία 
με κύρια χαρακτηριστικά την εξωστρέφεια, 
την καινοτομία, την τεχνολογία, την ποιότητα 
και τη βιωσιμότητα. Ειδικά για τον τομέα της 
βιωσιμότητας, τουλάχιστον το 38,5% των 
δανειακών κεφαλαίων του ΤΑΑ κατευθύνονται 
στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης 
των επιχειρήσεων, δημιουργώντας μια ιδανική 
συνθήκη για την επιτάχυνση της πράσινης 
ανάπτυξής τους.  Η Eurobank, ως σταθερός 
σύμμαχος των ελληνικών επιχειρήσεων, 
συμβάλλει ενεργά στη βέλτιστη διάθεση των 
κεφαλαίων του ΤΑΑ στην αγορά μέσα από τη 
συγχρηματοδότηση επιλέξιμων έργων, πάντα 
στο πλαίσιο μιας σαφούς και διαφανούς 
διαδικασίας αξιολόγησης και παρακολούθησης 
υλοποίησης των επενδύσεων.

https://www.eurobank.gr/el/omilos/esg-environment-society-governance/periballon/i-desmeusi-mas-gia-to-perivallon/
https://www.eurobank.gr/el/prosbasimotita/
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Our Metrics

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜWh)

2021

41.395

38.314

2022

Μείωση
-7,4%

ενεργοί πελάτες που πραγματοποιούν περισσότερες 
από τις μισές συναλλαγές τους ηλεκτρονικά

Εκπομπές GHG Scope 1 + 2 (tnCO
2
e)

συντελεστές μετατροπών 
CO

2 
το 2021 σύμφωνα με το 

national inventory reporting 
2022 (ISO 14064)

18.040

15.505

20222021

Δείκτης Αξιολόγησης ESG Δεκέμβριος 2021 Δεκέμβριος 2022

SUSTAINALYTICS 15,3 12,1*

MSCI BBB BBB

S&P 48 50 

MOODY’S 38 50 

REFINITIV 69 84 

77,4 %
στις ημέρες εκπαίδευσης 
ανα εργαζόμενο το 2022 
σε σχέση με το 2021

11%
των εργαζομένων της Eurobank 
αφιέρωσαν 3.370 ώρες 
εθελοντισμού το 2022

Ανακύκλωση χαρτιού (tn)

2021

2022

166,7

257

Αύξηση
+54,1%

Πελάτες που συναλλάσσονται ηλεκτρονικά (%)

13%

σε στελέχη πελατών που 
εκπαιδεύτηκαν σε θέματα ESG 
το 2022 σε σχέση 2021

+

Αύξηση
+3%

Μείωση
-14,1%

2022 34%
2021 31%

+

* Ένταξη στη λίστα 2023 Top-Rated ESG Companies (Κλάδος Τραπεζών)
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Καλύτερη Τράπεζα 
στην Ελλάδα το 2022 
Χάρη στην καινοτόμα σκέψη των ανθρώπων μας, την 
αξιοπιστία των συνεργατών μας και την εμπιστοσύνη 
που μας δείχνουν οι πελάτες μας, λάβαμε 3 διακρίσεις 
από τα αναγνωρισμένα περιοδικά Global Finance, 
Euromoney και The Banker.

Bee 
Supportive

Μια ομάδα εργαζομένων από τον Εσωτερικό Έλεγχο, με την καθοδήγηση 
της οργάνωσης Bee Camp συγκεντρώθηκαν στο Πάρκο Τρίτση για να 
ενημερωθούν για τις άγριες μέλισσες, τον ρόλο τους ως επικονιαστές και την 
τεράστια σημασία που έχουν για την ισορροπία των οικοσυστημάτων και τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας, ενώ έφτιαξαν και σπορο-βόμβες!

Οι άνθρωποί μας, εθελοντές 
για ένα καλύτερο μέλλον
Οι καθημερινές μας επιλογές καθορίζουν 
το πώς θα είναι ο κόσμος μας αύριο.  Μέσα 
από την εθελοντική ομάδα TeamUp και την 
ομάδα προσφοράς WeShare, οι άνθρωποί μας 
μειώνουν τη σπατάλη τροφίμων, προστατεύουν 
τη φύση και προσφέρουν εφόδια για την 
εκπαίδευση.

Αρχαία Ολυμπία: Στο πλευρό 
της τοπικής κοινωνίας 
Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αρχαία Ολυμπία, 
συμβάλαμε στην αποκατάσταση της περιοχής σε 
συνεργασία με τη we4all, ενώ στηρίξαμε προγράμματα 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης. Επίσης, 164 
εθελοντές της ομάδας TeamUp καθάρισαν έκταση 60 
στρεμμάτων και φύτεψαν 150 δέντρα. 

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε.      Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα, Αρ.Γ.Ε.ΜΗ.  154558160000         eurobank.gr

https://www.eurobank.gr/el/omilos/stadiodromia-konta-mas/giati-stin-eurobank/mazi-se-ethelontikes-draseis/
https://www.eurobank.gr/el/omilos/esg-environment-society-governance/koinonia/programma-apokatastasis-euruteris-perioxis-arxaias-olumpias/
https://www.eurobank.gr/el/omilos/grafeio-tupou/deltio-tupou-21-12-22/

