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Οι περιβαλλοντικές
επιδόσεις μας

Κλιµατικό
προφίλ

67%

31%

μείωση σε εκπομπές αερίων
θερμοκηπίου (GHG) από το
2014 έως το 2020

μείωση σε κατανάλωση
ενέργειας από το 2014
έως το 2020

19 πιστοποιημένα πράσινα κτίρια, LEED (gold &

platinum αξιολογήσεις) ή BREEAM (καλή, πολύ καλή
& εξαιρετική αξιολόγηση)

Χρήση
χαρτιού

Βιοδιασπώµενες
κάρτες

57%

~800%

μείωση σε προμήθεια
χαρτιού από το 2014 έως το
2020

αύξηση πελατών που
χρησιμοποιούν την
υπηρεσία e-Statement

285.000

Μόνο

βιοδιασπώμενες κάρτες
από το 2020

βιοδιασπώμενες
χρεωστικές κάρτες
από τον Μάιο 2020

(13% όλων των πιστωτικών καρτών
που έχουν εκδοθεί)
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Οι κοινωνικές
επιδόσεις μας

∆ιαχείριση,
ανάπτυξη και
ευηµερία των
ανθρώπων

Εταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη

80%

60%

των υπαλλήλων
κεντροποιημένων
υπηρεσιών έχουν εργαστεί
εξ αποστάσεως
τουλάχιστον μία φορά

εργάζονταν εξ
αποστάσεως
καθημερινά

€4,5 εκατ.

Ειδική
στήριξη

εκατ. το 2020 για
ενέργειες ΕΚΕ - 46%
αύξηση από το 2019

της κοινωνίας, ως
ανταπόκριση στην
πανδημία COVID-19

5 πυλώνες:

Παιδεία και αριστεία, Πρόσβαση
σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Ψηφιακός
γραμματισμός και ένταξη, Επιχειρηματικότητα,
νεολαία και καινοτομία, Στήριξη της κοινωνίας

Ισόρροπη
εκπροσώπηση
των φύλων

31%

38%

γυναίκες στο ΔΣ

γυναίκες σε
διοικητικές θέσεις

57%

Χρηµατοοικονοµική
ένταξη
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των υπαλλήλων είναι γυναίκες

Συνεργασία με την Action Finance Initiative
(AFI) για την παροχή μικροπιστώσεων
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Οι επιδόσεις μας
στην εταιρική
διακυβέρνηση
∆εοντολογία

Αξιολογήσεις,
δείκτες και
απολογισµοί
ESG

Ασφάλεια των
δεδοµένων

Ισόρροπη
εκπροσώπηση
των φύλων

Ολοκληρωμένες πολιτικές, μηχανισμοί και
διακυβέρνηση, καθώς και θεσπισμένη επιτροπή
δεοντολογίας

Ένταξη σε σημαντικούς
δείκτες ESG, με
αξιολογήσεις παρόμοιες
με εκείνες εγχώριων
ανταγωνιστών

Υπογραφή των
Αρχών Υπεύθυνης
Τραπεζικής του
UNEP FI

Μηδενικές χρηματικές ζημίες, καμία διακοπή
δραστηριοτήτων και παραβίαση δεδομένων

31%

38%

γυναίκες στο ΔΣ

γυναίκες σε
διοικητικές θέσεις

57%
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των υπαλλήλων είναι γυναίκες
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Το 2019 με μια ματιά
∆ηµιουργία νέας εταιρικής οντότητας της Τράπεζας
Eurobank A.E. 100% θυγατρικής της Τράπεζας Eurobank
Ergasias Α.Ε., η οποία µετανοµάστηκε σε Eurobank
Ergasias Υπηρεσιών και Συµµετοχών Α.Ε. (Eurobank
Holdings).

30 εκατ.
µοναδικοί επισκέπτες
στο eurobank.gr

Ενίσχυση καθαρών κερδών
κατά 26,8% σε ετήσια βάση
σε €257 εκατ.

€800 εκατ.
έχουν δεσµευτεί για το έργο
του Ελληνικού.

89,36%
της καταναλωθείσας ηλεκτρικής
ενέργειας προέρχεται
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

µείωση των συνολικών εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου
σε ισοδύναµα διοξειδίου
του άνθρακα (CO2e)
σε σχέση µε το έτος βάσης 2014

αύξηση χρήσης
των υπηρεσιών
e-Banking
και m-Banking

26,50% µείωση
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας
σε σχέση µε το έτος βάσης 2014

54.950

64,40%
26%

Μείωση
των συνολικών NPEs
κατά €3,7 δισ.
έναντι του 2018

1η τράπεζα στην Ελλάδα που
υιοθετεί τη νέα cloud πλατφόρµα
διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού
«SAP SuccessFactors»
Υποστήριξη
40 µη κερδοσκοπικών
οργανισµών και ιδρυµάτων

συνολικές συµµετοχές
σε εκπαιδευτικά
προγράµµατα στον Όµιλο

Growth Awards
Οι 3 διαγωνισµοί
έχουν αναδείξει
έως σήµερα
20 από τις
δυναµικότερες
επιχειρήσεις στην
Ελλάδα

Αύξηση
καθαρών κερδών
διεθνών
δραστηριοτήτων
κατά 16,0% σε
€168 εκατ.

57 χιλ.
αξιολογήσεις πελατών ως προς
το επίπεδο της τραπεζικής τους εµπειρίας

egg – enter•grow•go
121 επιχειρηµατικές οµάδες
έγιναν επιχειρήσεις,
62 εκ των οποίων µε €3,5 εκατ. κύκλο εργασιών,
€12 εκατ. η επένδυση της Eurobank
µέχρι σήµερα στο πρόγραµµα

Exportgate
Ιδρυτικό µέλος
στο «Trade Club Alliance»
που υποστηρίζεται από διεθνείς
τραπεζικούς οµίλους
σε πάνω από
50 χώρες

EuroPhone Banking
2,6 εκατ.
επαφές µε πελάτες

Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία
17 χρόνια, βράβευση
18.586 µαθητών

1.479 σηµεία εξυπηρέτησης
στην Ελλάδα

684 συµµετοχές στο πρόγραµµα
αναγνώρισης και επιβράβευσης
εργαζοµένων - Βραβεία «Στο Επίκεντρο»
Πάνω από

500 χιλ. χρήστες στο
Εurobank Mobile App
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91,4%
των εργαζοµένων στον Όµιλο συµµετείχαν
σε µαθησιακές δράσεις σε 405.768 ανθρωποώρες µάθησης
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