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Για τη συγκέντρωση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση 2015 συνεργάστηκαν όλες οι µονάδες 

της Τράπεζας Πειραιώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Concept & Σχεδιασµός: MNP

Υλοποίηση, Σελιδοποίηση & Επιµέλεια Παραγωγής: EZ-dot

Εκτύπωση: Pressious Arvanitidis

Αθήνα, Αύγουστος 2016

Η Ετήσια Έκθεση 2015 της Τράπεζας Πειραιώς τυπώθηκε σε χαρτί Munken Pure Rough, 

που παράχθηκε µε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες.

FSC® (Forest Stewardship Council®), Συµβούλιο ∆ιαχείρισης ∆ασών. Αποστολή του είναι η διασφάλιση ότι η διαχείριση των δασών 

πραγµατοποιείται µε υπεύθυνο και ορθό τρόπο ώστε να προστατεύει τους φυσικούς βιότοπους, να σέβεται και να προασπίζει 

τα δικαιώµατα των τοπικών κοινωνιών.

Η Ετήσια Έκθεση 2015 της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση:  

www.piraeusbankgroup.com/el/investors/financials/annual-reports  

και ως Application για iOS & Android tablets στο «Piraeus Group Kiosk».

Αντίτυπα της Έκδοσης διατίθενται από τον Επιχειρηµατικό Σχεδιασµό & IR Οµίλου:

Αµερικής 4, 105 64, Αθήνα, Τ: 210 3335026

Investor_Relations@piraeusbank.gr

Tελευταία ηµεροµηνία ενηµέρωσης των στοιχείων της Ετήσιας Έκθεσης: 29 Ιουνίου 2016



Σημασία δεν έχει τι λέει ποιος, αλλά ποιoς λέει τι.  
Ο ομιλητής είναι που δίνει αξία στον λόγο του και όχι το αντίθετο. 

Οι λέξεις, οι φράσεις και οι έννοιες αποκτούν άλλη βαρύτητα 
και άλλη δυναμική όταν συνοδεύνται με εμπιστοσύνη και κύρος. 

Και η εμπιστοσύνη ευτυχώς είναι κάτι που κερδίζεται με τον χρόνο. 

Η Τράπεζα Πειραιώς και το 2015 ήταν εκεί τόσο μεγάλη και τόσο 
μικρή όσο χρειαζόταν. Τόσο στιβαρή και τόσο εύπλαστη όσο 
θέλατε. Το ίδιο όμως σοβαρή και αξιόπιστη όσο είναι πάντα.  

Με σοβαρό, καθαρό και απλό λόγο.





5Ετήσια Έκθεση

Ο αριθμός
1 είναι ο 
μεγαλύτερος 
αριθμός που 
υπάρχει.
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7Ετήσια Έκθεση

ΙΣΤΟΡΙκΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1916-1975
Tα πρώτα χρόνια

•  1916: έτος ίδρυσης της Τράπεζας Πειραιώς.

•  1918: οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς εισάγο-

νται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

•  1963: η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στον Όμι-

λο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.

•  1975: η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του Ομί-

λου της Εμπορικής Τραπέζας της Ελλάδος, περνά 

υπό κρατικό έλεγχο.

1991-1999
Ανάπτυξη και δημιουργία

«κρίσιμης μάζας»

•  1991: ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.

•  1992: έτος αναδιοργάνωσης, εξυγίανσης

   και ανάπτυξης. 

•  1993: ίδρυση των εταιρειών Πειραιώς Leasing, 

Πειραιώς ΑΕΔΑΚ και Πειραιώς Ασφαλιστική Πρα-

κτορειακή.

•  1996: ίδρυση της Tirana Bank στην Αλβανία.

•  1997: απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού της Chase Manhattan Bank στην 

Αθήνα. Αγορά του 30% της Σίγμα ΑΧΕ και συμ-

φωνία για αγορά πρόσθετου 21%, που πραγμα-

τοποιήθηκε το 1998.

•  1998: εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης. 

Εξαγορά της Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas. 

Συμφωνία εξαγοράς σημαντικού πακέτου της 

Xiosbank, η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές 

του 1999. Συμφωνία εξαγοράς του 56% της 

Marathon National Bank Νέας Υόρκης, η οποία 

ολοκληρώθηκε στα μέσα του 1999.

•  1999: απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού της Τράπεζας National Westminster στην 

Ελλάδα. Λειτουργική και διοικητική ενοποίηση των 

τριών εμπορικών τραπεζών του Ομίλου (Πειραιώς, 

Μακεδονίας-Θράκης και Xiosbank). Συμφωνία εξα-

γοράς της Pater Credit Bank στη Ρουμανία, η οποία 

εντάχθηκε στον Όμιλο τον Απρίλιο του 2000 και 

μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Romania. Ίδρυση 

καταστήματος στο Λονδίνο.

2000-2003
Ομογενοποίηση διαδικασιών

και πληροφοριακών συστημάτων

•  2000: ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με απορ-

ρόφηση των Xiosbank και Μακεδονίας-Θράκης 

από την Τράπεζα Πειραιώς. Δημιουργία της winbank, 

της 1ης ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής 

πλατφόρμας στην Ελλάδα.

•  2001: ολοκλήρωση αναδιοργάνωσης στους τομείς 

διαχείρισης ενεργητικού και επενδυτικής τραπε-

ζικής, με: συγχώνευση των ομοειδών αμοιβαίων 

κεφαλαίων και απορρόφηση των Xios Χρηματι-

στηριακής και Μακεδονίας-Θράκης Χρηματιστη-

ριακής από τη Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ. Συμφωνία εξαγοράς 

της ETBAbank. Διεύρυνση των μεριδίων αγοράς του 

Ομίλου στις τραπεζικές εργασίες και στην αγορά 

του leasing και της διαχείρισης περιουσίας τρίτων.

•  2002: ολοκλήρωση εξαγοράς του 57,8% της 

ETBAbank.

•  2003: συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΤΒΑbank 

από την Τράπεζα Πειραιώς, της Πειραιώς Επεν-



8 Ιστορική Διαδρομή

δυτικής από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και της ΕΤΒΑ Leasing από την Πει-

ραιώς Leasing.

2004-2008
Ισχυρή εγχώρια παρουσία

και διεθνής επέκταση

•  2004: συγχώνευση με απορρόφηση της Δεβλέτο-

γλου ΑΧΕΠΕΥ από τη Σίγμα ΑΧΕΠΕΥ, της ΕΤΒΑ 

Πρακτορειακής από την Πειραιώς Πρακτορειακή. 

•  2005: εξαγορά του 99,7% της βουλγαρικής 

Piraeus Eurobank AD (μετονομάστηκε σε Piraeus 

Bank Bulgaria AD). Εξαγορά του 80% της σερβι-

κής Piraeus Atlas Banka AD (μετονομάστηκε σε 

Piraeus Bank Beograd AD). Εξαγορά του 69,3% 

της Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε 

Piraeus Bank Egypt).

•  2006: συγχώνευση και λειτουργική ενοποίηση κα-

ταστημάτων Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία με 

την Piraeus Bank Bulgaria.

•  2007: εξαγορά της International Commerce Bank 

στην Ουκρανία (μετονομάστηκε σε JSC Piraeus 

Bank ICB). Εξαγορά του Δικτύου καταστημάτων 

της Arab Bank στην Κύπρο. Χρονική επέκταση της 

συνεργασίας με τον διεθνή Όμιλο ING στον τομέα 

των τραπεζοασφαλειών στην Ελλάδα. Ολοκλήρω-

ση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της 

Τράπεζας, κατά €1,35 δισ.

•  2008: δημιουργία της Τράπεζας Πειραιώς (Κύ-

πρου) Λτδ.

2009-2011
Αντιμετώπιση της πρώτης φάσης

της οικονομικής κρίσης

•  2009: έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς 

ψήφο, ύψους €370 εκατ., υπέρ του Ελληνικού Δη-

μοσίου (Ν. 3723/2008). Συμφωνία για 10ετή απο-

κλειστική συνεργασία στον κλάδο γενικών ασφα-

λειών με τη Victoria ΑΕΕΖ, θυγατρική της Ergo 

International και μέλος του Ομίλου Munich Re.

•  2010: δημιουργία της winbank Direct (www.

winbankdirect.gr), του 1ου online καναλιού πώλη-

σης τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα.

•  2011: ολοκλήρωση ΑΜΚ ύψους €0,8 δισ. Έκδοση 

πρόσθετων προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, 

ύψους €380 εκατ., υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, 

στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008. Συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δη-

μοσίου (PSI) με το σύνολο των επιλέξιμων τίτλων 

ύψους €7,7 δισ.: η συνολική σχετική απομείωση 

που αναγνωρίστηκε στη χρήση 2011 ανήλθε στα 

€5,9 δισ. προ φόρων.

2012-2015
Θωράκιση ισολογισμού

και συμμετοχή στη συγκέντρωση του κλάδου

•  2012: απόκτηση του «υγιούς τμήματος» (επι-

λεγμένα στοιχεία ενεργητικού-παθητικού) της 

υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας της 

Ελλάδος ΑΕ. Πώληση της συμμετοχής (98,8%) 

στη Marathon Banking Corporation. Απόκτηση 

του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe 

Generale (99,1%) στη Geniki Bank. Συμμετοχή στο 

Πρόγραμμα Επαναγοράς Ομολόγων για τη μείωση 

του δημοσίου χρέους.

•  2013: απόκτηση των καταθέσεων, δανείων, κατα-

στημάτων και ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα 

της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και 

της Ελληνικής Τράπεζας.

   Υπογραφή συμφωνίας πώλησης του ποσοστού 

συμμετοχής (93,27%) της Τράπεζας Πειραιώς 

στο μετοχικό κεφάλαιο της ATEbank Romania. 

Υπογραφή συμφωνίας με τη Millennium BCP 

για την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Millennium Bank Ελλάδος. 

   Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου για την άντληση συ-

νολικού ύψους €8,429 δισ. 

   Ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της 

πρώην ΑΤΕbank, της Ελληνικής Τράπεζας, της 

Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular Bank στο 

ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής 

της Τράπεζας Πειραιώς.

   Νομική συγχώνευση και ενοποίηση των πληροφο-

ριακών συστημάτων της Millennium Bank Ελλάδας, 

ολοκληρώνοντας την ένταξη όλων των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων που είχαν αποκτηθεί από την 

Τράπεζα Πειραιώς πλην της Geniki Bank.

•  2014: Έκδοση και διάθεση στις διεθνείς αγορές 

3ετούς ομολόγου κύριου χρέους ποσού €0,5 δισ., 

για την άντληση μεσοπρόθεσμης ρευστότητας.

    Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με 

άντληση κεφαλαίων ύψους €1,75 δισ.

     Αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ελληνικού 

Δημοσίου €750 εκατ. (Ν. 3723/2008).

    Έγκριση συγχώνευσης της Τράπεζας Πειραιώς με 

τη Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, με εξαγορά της 

τελευταίας από την πρώτη, ενώ ολοκληρώθηκε η 

ενοποίηση των συστημάτων της Geniki Bank στο 

ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορι-

κής του Ομίλου Πειραιώς.

2015

Απόκτηση του «υγιούς» τμήματος της Πανελλή-

νιας Τράπεζας ΑΕ. Η ενοποίηση των συστημάτων 

της Πανελλήνιας Τράπεζας ΑΕ ολοκληρώθηκε τον 

Ιούλιο του 2015. 

΄
΄ ΄

΄
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Επιστροφή στον ΟΔΔΗΧ του συνόλου των Ειδι-

κών Τίτλων που είχε λάβει η Τράπεζα Πειραιώς 

στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του Ν. 3723/2008, 

συνολικής ονομαστικής αξίας €2,2 δισ.

Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού (ΑΠΔ) με την 

ανταλλαγή τίτλων έναντι μετρητών ή μετοχών 

(ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών), σε σχέση 

με τους τίτλους κύριου χρέους, μειωμένης εξα-

σφάλισης και τους προνομιούχους τίτλους €500 

εκατ. σταθερού επιτοκίου λήξης 2017, €400 

εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου λήξης 2016 και 

€200 εκατ. κυμαινόμενου επιτοκίου αόριστης 

διάρκειας αντίστοιχα. Η ΑΠΔ πραγματοποιήθη-

κε για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της 

Τράπεζας. Με απόφαση των συνελεύσεων ομο-

λογιούχων η ανταλλαγή εγκρίθηκε για το σύνολο 

των τίτλων.

Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ στις τέσσερις ελ-

ληνικές συστημικές τράπεζες. 

Συμφωνία για την πώληση του ποσοστού συμ-

μετοχής θυγατρικής στην Αίγυπτο Piraeus Bank 

Egypt SAE.

Ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφο-

ρών (book- building) σχετικά με την προσφορά 

€1,34 δισ. μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομα-

στικών μετοχών μετρητά.

Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 

αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της 

Τράπεζας.

Ολοκλήρωση άντλησης κεφαλαίων συνολικού 

ποσού €4,7 δισ. με αύξηση μετοχικού κεφαλαί-

ου με μετρητά, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 

εξομοιούμενης με καταβολή μετρητών και ει-

σφορά σε είδος ομολόγων ESM, καθώς και έκ-

δοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που 

καλύφθηκαν αποκλειστικά από το ΤΧΣ.
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ΟΡΑΜΑ
κΑΙ ΑΞΙΕΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς προσδιορίζει το όραμά της 
λαμβάνοντας πλήρη γνώση τού πού ακριβώς 

βρίσκεται σήμερα: στην πρώτη θέση.

Η Τράπεζα Πειραιώς με την εμπιστοσύνη των πελατών της θα συμβάλλει στην επανεκκίνηση της 
εγχώριας οικονομίας, προσφέροντας τους καινοτόμες τραπεζικές λύσεις, ενώ ταυτόχρονα θα 
λειτουργεί αποτελεσματικά και με συνετή χρήση των εποπτικών κεφαλαίων της.
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς χαράσσει κατευθύνσεις με βιώσιμη προοπτική, προάγει την 
καινοτόμο και αειφόρο επιχειρηματικότητα, καθοδηγεί με ακεραιότητα τους ανθρώπους του, 
τους οποίους ενδυναμώνει με συνεχή εκπαίδευση, παρέχει με υπευθυνότητα υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση στους πελάτες του, εξασφαλίζει τη διαφάνεια και χτίζει με κάθε δραστηριότητά 
του σχέσεις εμπιστοσύνης.

Όραμα της Τράπεζας Πειραιώς είναι 
να γίνει και να παραμείνει η Νο1 τράπεζα 

εμπιστοσύνης, η ισχυρότερη χρηματοοικονομικά 
και η τράπεζα με την ευρύτερη πελατειακή βάση 

στην Ελλάδα.
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

•  Δραστηριοποίηση στην Ελλάδα, με πρωτα-
γωνιστική θέση στην αγορά, και σε 7 ακόμα 
χώρες, εκ των οποίων 4 µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

•  989 καταστήµατα1, 709 στην Ελλάδα και 
280 στο εξωτερικό.

•  19.279 εργαζόµενοι1, 15.599 στην Ελλάδα 
και 3.680 στο εξωτερικό, νέοι σε ηλικία (40 
έτη μέσος όρος ηλικίας), εξοικειωµένοι µε 
την τεχνολογία, άρτια εκπαιδευµένοι, ευέλι-
κτοι ως προς την υιοθέτηση νέων µεθόδων 
και πρακτικών.

•  Πρωτοπόρος σε θέµατα ενίσχυσης της αγρο-
τικής και πράσινης επιχειρηµατικότητας.

•  Πρωτοπόρος στο πεδίο της φιλικής προς το 
περιβάλλον και τους χρήστες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής µέσω της ολοκληρωµένης πλατ-
φόρµας web banking της winbank.

•  5,6 εκατ. πελάτες1 στην Ελλάδα και στις λοι-
πές χώρες δραστηριότητας.

•  Σταθερή θέση µεταξύ των πρώτων σε κα-
τάταξη τραπεζών στην Ελλάδα ως προς την 
ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών.

•  Προσφορά στην κοινωνία, στον πολιτι-
σµό και στο περιβάλλον µέσω συστηµατο-
ποιηµένου και προσδιορισμένου πλαισίου 
δράσεων και πρωτοβουλιών.

1 Στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 

2015.



13Ετήσια ΈκθεσηΕπιλεγμένα στοιχεία 3Ετήσια Έκθεση 2015

20152013 2014

87,592,0 89,3

Σύνολο ενεργητικού Ομίλου (€ δισ)*

*Η εξέλιξη των μεγεθών ενσωματώνει και αποεπένδυση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς.



14 Τεχνολογία Οργάνωση και Κεντρικές Εργασίες Ομίλου 1Ετήσια Έκθεση 2015

Δάνεια Δάνεια ΔάνειαΚαταθέσεις Καταθέσεις Καταθέσεις

54,3 54,8 39,0

2013 2014 2015

62,4 57,1 50,6

Δάνεια μετά από προβλέψεις και καταθέσεις Ομίλου (€ δισ)*

*Η εξέλιξη των μεγεθών ενσωματώνει και αποεπένδυση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς.



15Ετήσια Έκθεση1Ετήσια Έκθεση 2015

Δάνεια Δάνεια ΔάνειαΚαταθέσεις Καταθέσεις Καταθέσεις

54,3 54,8 39,0

2013 2014 2015

62,4 57,1 50,6

Δάνεια μετά από προβλέψεις και καταθέσεις Ομίλου (€ δισ)*

*Η εξέλιξη των μεγεθών ενσωματώνει και αποεπένδυση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς.

2 Τίτλος ενότητας

Επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη Ομίλου (€ δισ)

20152013 2014

1,10,9 1,0



16 Τεχνολογία Οργάνωση και Κεντρικές Εργασίες Ομίλου4 Τίτλος ενότητας

Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα Ομίλου (€ δισ)

2013 2014 2015

1,251,311,53



17Ετήσια Έκθεση4 Τίτλος ενότητας

Επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα Ομίλου (€ δισ)

2013 2014 2015

1,251,311,53

7Ετήσια Έκθεση 2015

Διεθνείς  
δραστηριότητες
Ελλάδα

Δίκτυο καταστημάτων Ομίλου*

2013 2014 2015

1.449 1.175 989

412

372

280

709
803

1,037

* H εξέλιξη του αριθμού των καταστημάτων ενσωματώνει και αποεπένδυση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο  
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς.
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2013 2014 2015
22.509 21.243 19.279

5.952

5.705

3.680

16.558

15.539 15.599

Διεθνείς  
δραστηριότητες
Ελλάδα

Ανθρώπινο δυναμικό Ομίλου (κύριες εργασίες)*

* H εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων ενσωματώνει και αποεπένδυση δραστηριοτήτων σύμφωνα με το εγκεκριμένο  
Σχέδιο Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς.
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Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετόχων Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) Ομίλου*

2013 2014 2015

17,8%12,0%13,9%

*Για το 2015 ο δείκτης CET-1 είναι pro forma για αποεπένδυση δραστηριοτήτων Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου και ΑΤΕ Ασφαλιστικής.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΟΧΟΥΣ

Το 2015 καταγράφηκε οριακή ύφεση της ελληνικής οικονομίας, με μείωση του ΑΕΠ κατά 0,3% 
σε ετήσια βάση. Η πορεία ήταν σαφώς καλύτερη από την αναμενόμενη, με βάση τις πυκνές 
και με μεγάλη αβεβαιότητα εξελίξεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς, που είχαν ως επακόλουθο, 
μεταξύ άλλων, την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στα μέσα του έτους. Οι 
περιορισμοί είχαν τελικά πολύ μικρότερη από την αναμενόμενη επίπτωση στην οικονομία, 
καθώς τα ρευστά διαθέσιμα είχαν ανέλθει στα μέσα του 2015 σε ιστορικό υψηλό €51 δισ., 
κοντά στο 30% του ΑΕΠ, ενώ οι επιχειρήσεις αλλά και τα νοικοκυριά είχαν προετοιμασθεί σε 
μεγάλο βαθμό για το ενδεχόμενο αυτό. 
Το ποσοστό ανεργίας από το 2ο τρίμηνο 2014 αποκλιμακώνεται σταθερά, διατηρείται όμως 
σε υψηλό επίπεδο. Το 2015 το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 25% από 
26,5% το 2014. Ταυτόχρονα, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, όπως και το πρωτογενές 
αποτέλεσμα προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχουν εξομαλυνθεί από τα ιστορικά υψη-
λά επίπεδα της έναρξης της κρίσης (κοντά στο μηδέν από το επίπεδο του 15%). 
Πεποίθησή μας είναι ότι η σταθεροποίηση του διεθνούς οικονομικού κλίματος, παράλληλα 
με τις χαμηλές τιμές ενέργειας και επιτοκίων, αλλά και τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας 
(ποσοτική χαλάρωση της ΕΚΤ) συνιστούν ευκαιρία και ανάσα για την ελληνική οικονομία, ώστε 
να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να μπορέσει να ανακάμψει σταδιακά μετά την πολυετή ύφεση. 
Ειδικά μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης της οικονομίας τον Ιούνιο 2016, το οικονομικό περι-
βάλλον αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά επιτρέποντας στη χώρα να γυρίσει σελίδα. 
Το 2015, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κλήθηκε να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις, 
όπως οι τεράστιες εκροές καταθέσεων, η περαιτέρω αύξηση του όγκου των δανείων σε καθυ-
στέρηση, αλλά και γεγονότα πρωτόγνωρα για τη χώρα, όπως η τραπεζική αργία και η επιβολή 
των capital controls. 
Το τέλος του έτους σφραγίστηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης των 4 συστημικών τραπεζών. Στις αυ-
ξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου 2015, οι 4 ελληνικές 
τράπεζες επέτυχαν να συγκεντρώσουν κεφάλαια €10 δισ. μέσω έκδοσης κοινών μετοχών, εκ 
των οποίων τα €8 δισ. καλύφθηκαν από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, απορρόφησαν κεφάλαια 
€4 δισ. μέσω CoCos από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Συνολικά, η συνεισφορά 
του ΤΧΣ ανήλθε σε €5,4 δισ., πολύ μικρότερη της αρχικής εκτίμησης που ήταν €25 δισ. 
Η ανακεφαλαιοποίηση δημιούργησε σημαντικά αποθέματα πρόσθετων κεφαλαίων, τα οποία 
βελτιώνουν περαιτέρω την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, ενώ 
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συμβάλλουν στη σταδιακή αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης, τόσο των καταθετών 
όσο και των επενδυτών. 
Πέραν της ανακεφαλαιοποίησης, οι εκροές καταθέσεων ήταν το στοιχείο που χαρακτήρισε την 
ελληνική τραπεζική αγορά στη διάρκεια του 2015. Η υποχώρηση των καταθέσεων από τον 
Δεκέμβριο 2014 έως τον Ιούνιο 2015 ήταν €47 δισ. και αντισταθμίσθηκε από τη στήριξη εκ 
μέρους του Ευρωσυστήματος, η χρηματοδότηση από το οποίο διαμορφώθηκε στα €127 δισ. 
στο τέλος Ιουνίου 2015 από €45 δισ. στις αρχές Δεκεμβρίου 2014. 
Μετά το τέλος της τραπεζικής αργίας και έως τα τέλη του 2015 η παροχή ρευστότητας μέσω 
Ευρωσυστήματος παρουσίασε αισθητή υποχώρηση κατά €19 δισ., επιδεικνύοντας σημάδια 
σταδιακής βελτίωσης του κλίματος στην αγορά και σταθεροποίησης των καταθέσεων. Η τάση 
αποκλιμάκωσης της χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα συνεχίσθηκε και κατά το πρώτο 
ήμισυ του 2016, με περαιτέρω μείωση κατά €20 δισ. και το υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 
€87 δισ. στα τέλη Ιουνίου 2016. 
Σημαντικό στοιχείο είναι ότι το κύριο μέρος από τη μείωση της ρευστότητας έχει παραμείνει 
στη χώρα μας, με την αύξηση στο Νόμισμα σε Κυκλοφορία στην Ελλάδα να αποτελεί περίπου 
το 50% της συνολικής εκροής καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Το Νόμισμα σε Κυκλοφορία 
τον Ιούνιο 2016 έφτασε τα €47 δισ., αυξημένο κατά €17 δισ. από τις αρχές Δεκεμβρίου 2014, 
ενώ το ιστορικό υψηλό σημειώθηκε στα μέσα του 2015 (€50 δισ.). 
Σε σχέση με τα δάνεια, η απομόχλευση σε επίπεδο αγοράς συνεχίσθηκε (-2% ετησίως το 2015), 
ενώ αναφορικά με την ποιότητα των δανείων, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών 
έφτασε το 36% κατά μέσο όρο για τις ελληνικές τράπεζες, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων κοντά στο 44% αντίστοιχα, με κάλυψη από προβλέψεις περίπου στο 50%.
Αναφορικά με τη θέση του Ομίλου Πειραιώς στην εγχώρια αγορά, επισημαίνεται, πρώτα από 
όλα, ότι η Τράπεζα Πειραιώς εξυπηρετεί τις ανάγκες περίπου 5 εκατ. πελατών στην Ελλάδα, 
ενώ διαθέτει το πλέον εκτεταμένο Δίκτυο καταστημάτων στη χώρα, κοντά στις 700 μονάδες. 
Στο τέλος του 2015 ο Όμιλος Πειραιώς είχε €88 δισ. ενεργητικό, €51 δισ. χορηγήσεις μετά 
από προβλέψεις και €39 δισ. καταθέσεις. Το μερίδιο αγοράς σε δάνεια και καταθέσεις στην 
Ελλάδα ανήλθε στο 30% και 27% αντίστοιχα. Τα 2/3 των δανείων αφορούν δάνεια σε επι-
χειρήσεις, προσδίδοντας στην Τράπεζα Πειραιώς πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιχειρηματική 
πίστη της χώρας, κατέχοντας μερίδιο κοντά στο 35% στον τομέα αυτό. 
Οι μεικτές χορηγήσεις συνέχισαν την τάση απομόχλευσης κατά 5% σε συγκρίσιμη βάση ετη-
σίως το 2015, ενώ οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 26% αντίστοιχα, κυρίως στην Ελλάδα, για 
τους λόγους που προαναφέρθηκαν. 
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις ήταν στο 130% στο τέλος του 2015 (132% στην Ελλάδα), 
όταν η χρονιά ξεκίνησε κοντά στο 100%, συνέπεια των καταθετικών εκροών, ενώ στόχος του 
Ομίλου μεσοπρόθεσμα είναι η σημαντική βελτίωσή του σε επίπεδο κοντά στο 110%. 
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε -με αισθητά χαμηλότε-
ρο ρυθμό- στο 39,5% στο τέλος 2015, ενώ ο δείκτης κάλυψης από προβλέψεις ενισχύθηκε 
σημαντικά στο 65% από 57% το 2014 και από 51% το 2013. Μαζί με τις εξασφαλίσεις, ο 
βαθμός κάλυψης των καθυστερήσεων υπερβαίνει το 130%. 
Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι το 1ο 3μηνο 2016 ήταν το πρώτο από την αρχή της 
κρίσης με μείωση επισφαλειών για τον Όμιλο, συνέπεια των εντατικών προσπαθειών του το-
μέα αναδιάρθρωσης δανείων της Τράπεζας Πειραιώς. Η Τράπεζα ενεργοποίησε από τις αρχές 
του 2014 το λεγόμενο Recovery Banking Unit, με στόχο την αποτελεσματικότερη δυνατή δια-
χείριση των δανείων σε καθυστέρηση, σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σήμερα 
o τομέας είναι στελεχωμένος με περισσότερα από 2.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία 
διαχειρίζονται 447.000 πελάτες, με συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων της τάξης των €32 δισ. 
Στο τέλος του 2015 κοντά στα €14 δισ. δανείων του Ομίλου ήταν αναδιαρθρωμένα. Οι ανα-
διαρθρώσεις αυτές αφορούσαν χιλιάδες δανειολήπτες, οι οποίοι υποστηρίχθηκαν ώστε να 
μπορέσουν να αντεπεξέλθουν των συνθηκών που δημιούργησε η κρίση στην Ελλάδα και να 
συνεχίσουν να παράγουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, διατηρώντας πα-
ράλληλα για την περίπτωση των επιχειρήσεων τις πολύτιμες θέσεις απασχόλησης. Ένα ακόμη 
στοιχείο είναι χαρακτηριστικό: από τα €10 δισ. των επιχειρηματικών δανείων μεγάλων και 
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μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα αναδιαρθρώσεων της Τράπεζας, πάνω από €8 δισ. αφο-
ρούν επιχειρήσεις σε λειτουργία και από αυτά περίπου €5 δισ. εταιρείες με λειτουργική κερ-
δοφορία προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το 2015. Είναι εμφανές λοιπόν ότι η ελληνική 
επιχειρηματικότητα προσπαθεί να βρει εκ νέου τον βηματισμό και τις ισορροπίες της μετά την 
δριμεία οικονομική κρίση. Αυτές τις επιχειρήσεις η Τράπεζα Πειραιώς είναι αποφασισμένη να 
τις στηρίξει, ώστε να αφήσουν πίσω τους τις σημερινές δυσκολίες. 
Αναφορικά με το αποτέλεσμα του Ομίλου Πειραιώς για το 2015, η επαναλαμβανόμενη προ 
φόρων και προβλέψεων κερδοφορία διαμορφώθηκε στα €1,1 δισ., αυξημένη κατά 15% ετη-
σίως, τα δε καθαρά αποτελέσματα σε ζημία €1,9 δισ., λόγω των αυξημένων προβλέψεων που 
χρειάστηκε να ληφθούν ως αποτέλεσμα των έκτακτων εξελίξεων, αλλά και για την κάλυψη των 
απαιτήσεων που προέκυψαν από τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ. 
Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου Πειραιώς στις 31.12.2015 ήταν ιδιαίτερα ενισχυμένη, 
καθώς ενσωματώνει την άντληση κεφαλαίων €4,6 δισ. που υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015 
και ανήλθε σε €10 δισ. Η Τράπεζα εκφράζει τις ευχαριστίες της σε όλους τους μετόχους της 
που συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών, από το οποίο καλύφθηκαν €1,4 δισ., καθώς και 
στους ομολογιούχους, οι οποίοι συνεισέφεραν κατά €0,6 δισ., όπως και στο Ταμείο Χρηματο-
πιστωτικής Σταθερότητας που συνέβαλε με €0,7 δισ. σε κοινές μετοχές και €2 δισ. μέσω υπό 
αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.
Τα εποπτικά κεφάλαια CET-1 της Τράπεζας Πειραιώς ανήλθαν στο τέλος του 2015 σε €9,4 
δισ. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι του Ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος 
2015 στο 17,8%, ενώ ο δείκτης με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ 
διαμορφώθηκε στο 16,6%, εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. 
Μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 οι ελληνικές συστημικές τράπεζες βρίσκονται σήμερα 
μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών τραπεζών όσον αφορά το ύψος των εποπτικών κεφαλαί-
ων, με μέσο δείκτη Cοmmon Equity Tier-1 στο επίπεδο του 17-18%. 
Ο κλάδος πέρασε πραγματικά διά πυρός και σιδήρου από την έναρξη της κρίσης και στάθηκε 
όρθιος. Συμβολή σε αυτό είχε η απόλυτη και αδιάλειπτη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και τους θεσμούς, αλλά και η εμπιστοσύνη των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων 
ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. 
Στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε ισχυρή μείωση 
του ρυθμού των νέων καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια των ετών 2014-2015, ενώ σημείωσε 
οριακή μόνο αύξηση κατά τους τελευταίους απαιτητικούς μήνες του 2015 μετά την επιβολή 
των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Για το 2016 ο Όμιλος Πειραιώς έχει δώσει ένδειξη 
στην αγορά ότι θα μειώσει σημαντικά το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ήδη 
η απόδοση του 1ου εξαμήνου του έτους κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. Στα δύο 3μηνα, 
μάλιστα, από Οκτώβριο 2015 έως και Μάρτιο 2016 η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε μείωση του 
υπολοίπου NPLs κατά €1,2 δισ.
Υπογραμμίζεται ότι στις 29 Νοεμβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε 
το αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης του Ομίλου. Σημειώνεται ότι οι νέες δεσμεύσεις δεν 
παρεκκλίνουν από τις βασικές δεσμεύσεις του εγκεκριμένου το 2014 Σχεδίου αναδιάρθρω-
σης, ενώ ευθυγραμμίζονται με τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς και χρηματοοικονομικούς 
στόχους της Τράπεζας. Επιπλέον, βάσει του αναθεωρημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, η στο-
χοθεσία της Τράπεζας επικεντρώνεται στις δραστηριότητές της στην Ελλάδα.
Εν κατακλείδι, σε αυτές τις κατευθύνσεις θα συνεχίσει να κινείται η Τράπεζα Πειραιώς με όλες 
τις δυνάμεις της και το 2016, αναλαμβάνοντας δράση προς όφελος: 

• των περίπου 80 χιλ. μετόχων της, 
•  των 6 εκατ. πελατών και των 19 χιλ. εργαζο-

μένων της σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
•  των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας, με ιδιαί-

τερη έμφαση στη στήριξη των ευπαθών κοι-
νωνικών ομάδων, αλλά και τη διαφύλαξη του 
πολιτισμού και τη διάσωση της παραδοσιακής 
τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς, 
μέσω του Δικτύου θεματικών μουσείων του Πο-

λιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, το οποίο 
υλοποιεί αξιοζήλευτο έργο. Το 2015, τα Μουσεία 
και το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ στην Αθήνα είχαν 
περίπου 14% περισσότερους επισκέπτες από το 
2014, ενώ διοργανώθηκαν πάνω από 200 εκδη-
λώσεις. Μέσα από τη θετική απήχηση του έργου 
του ΠΙΟΠ, σε συνάρτηση και με την ανοδική επι-
σκεψιμότητα των Μουσείων του, ενισχύεται το 
θετικό κλίμα για την Τράπεζα και τις εργασίες της.
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Παράλληλα, η Τράπεζα πρωτοπορεί στην ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Ενώ οι 
υποδομές μας σχεδόν διπλασιάσθηκαν από το 2008, η περιβαλλοντική επίδοση βελτιώθηκε 
σημαντικά, με αποτέλεσμα τη μείωση λειτουργικών εξόδων κατά €5 εκατ. ετησίως.
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, αντιμετωπίζει με ευθύνη τις προ-
κλήσεις και θέτει ως πρόσθετες προτεραιότητες, εκτός της σημαντικής μείωσης των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων: 

•  τη βελτίωση της ρευστότητάς της, με επα-
νάκτηση των εκροών της τελευταίας περιόδου, 

• την επάνοδο σε κερδοφορία κατά το 2016, και 

•  την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας εξυπη-
ρέτησης των πελατών της, με νέα προϊόντα και 
καινοτόμες λύσεις. 

Στην Τράπεζα Πειραιώς εργαζόμαστε για την υλοποίηση των επιχειρηματικών μας στόχων. Η 
τεχνογνωσία, η αφοσίωση και ο επαγγελματισμός των στελεχών μας, μαζί με τις προηγμένες 
τεχνολογικές υποδομές, την ευελιξία και την ταχύτητα, δίνουν λύσεις στους πελάτες, ακόμα 
και στις πιο δύσκολες στιγμές. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε. 

Μιχάλης Γ. Σάλλας
Πρόεδρος ΔΣ



Η αξία είναι  
μια λέξη 
που στον 
πληθυντικό 
γίνεται κάτι 
άλλο.
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ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ- 

ΟΙκΟΝΟΜΙκΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

ΟΜΙΛΟΥ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκε σε €87.528 εκατ. 
μειωμένο έναντι του Δεκεμβρίου 2014 που ήταν €89.290 εκατ.
Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκαν 
σε €68.071 εκατ., ενσωματώνοντας το εποχικό δάνειο €1 δισ. του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή 
κοινοτικών ενισχύσεων σε περίπου 700 χιλ. αγρότες που αποπληρώθηκε στις αρχές 2016.
Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €63.922 εκατ. και στο εξωτερικό στα €4.149 εκατ. 
Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 διαμορφώθηκαν σε €38.952 
εκατ., εκ των οποίων οι καταθέσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €36.141 εκατ.
Ανά πελατειακή κατηγορία, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου στο 
τέλος Δεκεμβρίου 2015 ανήλθε στα €44.525 εκατ., ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €23.546 
εκατ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνιστούν το 65% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, 
ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 35% (25% στεγαστικά και 10% καταναλωτικά). Με βάση τα 
στοιχεία Δεκεμβρίου 2015, η Τράπεζα κατέχει την πρώτη θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, 
με το μερίδιο αγοράς δανείων στην Ελλάδα να ανέρχεται σε 30%.
Το υπόλοιπο των δανείων μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκε στα €50.591 εκατ., με τον δεί-
κτη δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς να ανέρχεται στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 
στο 130% από 104% στο τέλος του 2014. H αβεβαιότητα τους πρώτους μήνες του 2015 οδή-
γησε σε σημαντική εκροή καταθέσεων και συνεπώς σε ανοδική τάση του δείκτη χορηγήσεις προς 
καταθέσεις, τάση που αναστράφηκε ωστόσο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2015.

Δάνεια σε επιχειρήσεις 48.108 44.525 -7%

Δάνεια σε ιδιώτες 24.875 23.456 -5%

Σύνολο 72.983 68.071 -7%

Ελλάδα  66.068 63.922 -3%

Διεθνείς δραστηριότητες* 6.916 4.149 -40%

* Τα στοιχεία των Διεθνών δραστηριοτήτων ενσωματώνουν το 2015 την αποεπένδυση από Αίγυπτο 

και την ταξινόμηση της Κύπρου στις διακοπτόμενες δραστηριότητες.

Δάνεια προ προβλέψεων ανά κατηγορία

31.12.14Ποσά σε € εκατ. 31.12.15 Μεταβολή
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Ταμιευτηρίου-Όψεως 22.961 24.780 +8%

Τακτής λήξης 31.870 14.171 -56%

Σύνολο 54.831 38.952 -29%

Ελλάδα  49.450 36.141 -27%

Διεθνείς δραστηριότητες* 5.381 2.810 -48%

* Τα στοιχεία των Διεθνών δραστηριοτήτων ενσωματώνουν το 2015 την αποεπένδυση από Αίγυπτο 

και την ταξινόμηση της Κύπρου στις διακοπτόμενες δραστηριότητες.

Καταθέσεις ανά κατηγορία

31.12.14Ποσά σε € εκατ. 31.12.15 Μεταβολή

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση το 2015 συνέχισε την καθοδική τάση των 
τελευταίων δύο ετών, παρά την αύξησή τους κατά το 3ο τρίμηνο 2015 λόγω της τραπεζικής 
αργίας και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, και περιορίστηκε σε αρκετά χαμηλά 
επίπεδα το 4ο τρίμηνο του 2015 (12 μ.β. ως προς δάνεια). Η βελτίωση οφείλεται κυρίως 
στην ενεργητική διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου δανείων από τον επιχειρη-
ματικό τομέα αναδιαρθρώσεων Recovery Banking Unit.
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομί-
λου υποχώρησε στο 39,5% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 από 40,5% στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2015 και είναι η πρώτη μείωση του δείκτη που παρατηρείται από το τέλος του 2007.
Κατά το 2015 ελήφθησαν συνολικές προβλέψεις για δάνεια ύψους €3.487 εκατ., διαμορφώνο-
ντας τις συνολικές σωρευμένες προβλέψεις δανείων στο τέλος του 2015 στα €17.480 εκατ.
Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις σωρευμένες προβλέψεις 
διαμορφώθηκε στο 65% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, σημαντικά αυξημένη έναντι του Δε-
κεμβρίου 2014 (57%). Ανά γεωγραφική περιοχή, ο σχετικός δείκτης ανήλθε στο 65% στην 
Ελλάδα και στο 66% στο εξωτερικό. Εάν προστεθούν και τα ενσώματα καλύμματα και οι εγ-
γυήσεις, η κάλυψη ανέρχεται στο 133%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο 
δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015 φτάνει στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 26%, με 29% 
στα επιχειρηματικά, 10% στα στεγαστικά, 39% στα καταναλωτικά και κάρτες, από 22% τον 
Δεκέμβριο 2014.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η συνολική καθαρή θέση του Ομίλου στις 31.12.2015 εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη, κα-
θώς ενσωματώνει την άντληση κεφαλαίων €4,6 δισ. που υλοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2015 
και ανέρχεται σε €10,0 δισ., διαμορφώνοντας τον δείκτη μόχλευσης στο 11%. Αντίστοιχα, τα 
εποπτικά κεφάλαια CET-1 ανέρχονται σε €9,4 δισ.
Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier-1) του Ομίλου δια-
μορφώθηκε στο τέλος 2015 στο 17,8% (pro-forma για τις διακοπτόμενες δραστηριότητες 
της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου και της ΑΤΕ Ασφαλιστικής). Ο δείκτης Common Equity Tier-1, 
με βάση την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο 16,6%.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Τα καθαρά έσοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2015 διαμορφώθηκαν σε €2.393 εκατ., ενώ 
τα καθαρά έσοδα από τόκους –που αποτελούν το 78% αυτών– διαμορφώθηκαν σε €1.877 
εκατ. Ουσιαστική συνεισφορά είχε η συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του μέσου μηνιαίου κόστους 
των προθεσμιακών καταθέσεων που μειώθηκε στις 114μ.β. τον Δεκέμβριο 2015 από 195 μ.β. 
τον Δεκέμβριο 2014, παρά τη μεγάλη εκροή καταθέσεων που σημειώθηκε κατά το πρώτο μισό 
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του έτους. Επιπρόσθετα, το επιτόκιο των νέων προθεσμιακών καταθέσεων στην Ελλάδα δια-
μορφώθηκε σε ακόμη χαμηλότερο επίπεδο τον Δεκέμβριο 2014 στις 95 μ.β., μειωμένο κατά 
80 μ.β. από τον Δεκέμβριο 2014.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM) για το 2015 έφτασε το 2,65% (ως ποσοστό του ενερ-
γητικού εξαιρουμένων των ομολόγων EFSF). Τα καθαρά έσοδα τόκων της δραστηριότητας στην 
Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 12μηνο 2015 σε €1.677 εκατ., ενώ του εξωτερικού σε €200 εκατ.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών ανήλθαν στα €306 εκατ. το 2015, με το 91% να προέρχεται 
από εργασίες εμπορικής τραπεζικής.
Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2015 διαμορφώθηκαν στα €1.473 εκατ. Πο-
σοστό 52% αφορά δαπάνες προσωπικού (€772 εκατ.), το 40% έξοδα διοίκησης (€589 εκατ.) 
και το 8% αποσβέσεις και λοιπά έξοδα (€112 εκατ.). Τα έξοδα περιλαμβάνουν €119 εκατ. 
έκτακτα κόστη λόγω προγραμμάτων αποχώρησης προσωπικού στην Ελλάδα (ολοκλήρωση το 
2016). Εξαιρουμένων των εκτάκτων στοιχείων, ο δείκτης κόστος προς έσοδα διαμορφώθηκε 
στο 53%, μειωμένος κατά τουλάχιστον 4% σε σχέση με το 2014.
Συνεπεία των παραπάνω, η επαναλαμβανόμενη προ φόρων και προβλέψεων κερδοφορία του
Ομίλου για το 2015 διαμορφώθηκε στα €1,1 δισ., κατά 15% αυξημένη σε σχέση με το 2014.
Τα αποτελέσματα του 2015 επιβαρύνθηκαν από σημαντικού ύψους προβλέψεις για δάνεια 
που ανήλθαν σε €3.487 εκατ., αντικατοπτρίζοντας τις συνθήκες της αγοράς και την περαι-
τέρω πτώση των τιμών των ακινήτων. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος του 2015 
ανήλθαν σε €17.480 εκατ. ή 26% του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες €2.930 εκατ., ενώ τα μετά από 
φόρους αποτελέσματα του Ομίλου για το 2015 που αναλογούν στους μετόχους από τις συνε-
χιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε ζημίες €1.858 εκατ.
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Ενεργητικό 89.290 87.528

Καταθέσεις 54.831 38.952

Δάνεια προ Προβλέψεων και Προσαρμογών 72.983 68.071

Σωρευμένες Προβλέψεις (15.840) (17.480)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 7.322 10.021

 12μηνο 2014 12μηνο 2015

Καθαρά Έσοδα Τόκων 1.953 1.877

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 314 306

Αποτελέσματα Εμπορ. & Επενδ. Χαρτοφυλακίου (47) 116

Λοιπά Έσοδα & Έσοδα από Μερίσματα 74 74

Έκτακτα Αποτελέσματα (3) 19

Σύνολο Καθαρών Λειτουργικών Εσόδων 2.413 2.393

Επαναλαμβανόμενα Καθαρά Λειτουργικά Έσοδα 2.293 2.374

Δαπάνες Προσωπικού (663) (625)

Γενικά Διοικητικά Έξοδα (545) (528)

Αποσβέσεις (106) (102)

Έκτακτα Έξοδα (129) (219)

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων (1.443) (1.473)

Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα (1.314) (1.254)

Κέρδη Προ Φόρων και Προβλέψεων (ΚΠΦΠ) 970 920

Κέρδη Προ Φόρων και Προβλέψεων (ΚΠΦΠ)

χωρίς έκτακτα Έσοδα-Έξοδα 979 1.119

Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς Εταιρείες 5 (13)

Απομείωση Αξίας Δανείων (3.670) (3.487)

Απομείωση Λοιπών Στοιχείων Ενεργητικού

& Λοιπές Προβλέψεις (319) (351)

Αποτελέσματα προ Φόρων (3.014) (2.930)

Φόρος Εισοδήματος 1.069 1.069

Κέρδη / Ζημίες Αναλογούντα στους Μετόχους (1.938) (1.858)

Αποτέλεσμα Διακοπτόμενων Δραστηριοτήτων (27) (35) 

Γενική σημείωση: Οι εταιρείες του Ομίλου Piraeus Bank Egypt SAE κατηγοριοποιήθηκαν ως διακοπτόμενες δραστηριότητες 

στις 30.9.2015 και έπαυσαν να ενοποιούνται στις 31.12.15 μετά την πώλησή τους (10.11.15). Ακόμη, οι εταιρείες του Ομίλου 

Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ κατηγοριοποιήθηκαν ως διακοπτόμενες δραστηριότητες στις 31.12.2015. Tα αποτελέσματα 

έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να είναι συγκρίσιμα. Τέλος, στα στοιχεία ισολογισμού 2015 έχουν ενσωματωθεί τα 

στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της «υγιούς» Πανελλήνιας Τράπεζας που εξαγοράσθηκαν τον Απρίλιο 2015, ενώ στα στοιχεία 

αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται τα αποτελέσματά της για την περίοδο 15.04-31.12.15.

Ενοποιημένα στοιχεία (ποσά € εκατ.) 31.12.14 31.12.15



Τα χέρια 
μπορούν να 
σκέφτονται.  
Τα χέρια 
μπορούν να 
μιλάνε.
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ΟΙκΟΝΟΜΙκΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το 2015 αποτέλεσε έτος έντονων εξελίξεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η καθυστέρη-
ση στην επίτευξη συμφωνίας με τους εταίρους, η διεξαγωγή δημοψηφίσματος, η τραπεζική 
αργία και η επιβολή των περιορισμών ανάληψης και μεταφοράς κεφαλαίων αλλά και η προ-
κήρυξη πρόωρων εκλογών αποτέλεσαν βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας.
Στις 19 Αυγούστου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης με την Ελλάδα, 
καθώς το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM ενέκρινε περαιτέρω στήριξη συνδεδεμένη με ένα 
τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής τριετούς διάρκειας. Βασικός στόχος του προ-
γράμματος είναι να επανέλθει η ελληνική οικονομία σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης μέσω 
εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών, αυξημένης ανταγωνιστικότητας, ενίσχυσης της απα-
σχόλησης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Η συμφωνία περιλαμβάνει σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Σταθερότητας (ESM), με τελικό σκοπό να καλυφθούν συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες 
ύψους έως €86 δισ. Στο πλαίσιο του προγράμματος η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει ένα ευρύ 
πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων σε τέσσερις πυλώνες: αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιω-
σιμότητας, διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας και της ανάπτυξης, και εκσυγχρονισμό του κράτους και της δημόσιας διοίκησης.
Η αυξημένη αβεβαιότητα αποτυπώθηκε στο δείκτη οικονομικού κλίματος, ο οποίος τον Αύγου-
στο του 2015 υποχώρησε στις 76,1 μονάδες, το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2009. 
Ωστόσο, η υπογραφή της συμφωνίας και η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συ-
νέβαλαν σημαντικά στην αντιστροφή του αρνητικού κλίματος και στην ταχεία ανάκαμψη των 
δεικτών εμπιστοσύνης. Συνολικά το 2015 ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 
89,4 μονάδες από τις 100 το 2014.
To 2015, με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, η ελληνική οικονομία παρουσίασε οριακή 
ύφεση -0,3% (2014: 0,7%). Σύμφωνα με τις βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ, το 2015 θετική 
ήταν η συμβολή της εγχώριας ζήτησης –λόγω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και 
του ακαθάριστού σχηματισμού παγίου κεφαλαίου– αλλά και του εξωτερικού εμπορίου, καθώς 
η πτώση των εισαγωγών υπερέβη την αντίστοιχη μείωση των εξαγωγών. Αντίθετα, αρνητική 
συμβολή στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ είχε η μεταβολή των αποθεμάτων. 
Η τάση αποπληθωρισμού στην ελληνική οικονομία εξακολούθησε και το 2015, με αποτέλεσμα 
την πτώση του ονομαστικού ΑΕΠ. Ο πληθωρισμός –σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλω-
τή– κινήθηκε στο -1,7% (2014: -1,3%). Η μείωση της τιμής του πετρελαίου συνέβαλε στη 
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συγκράτηση του πληθωρισμού, όταν αντίθετα από τα μέσα του έτους οι τιμές επηρεάστηκαν 
ανοδικά από τους αυξημένους συντελεστές έμμεσης φορολογίας.
Το ποσοστό ανεργίας από το 2ο τρίμηνο του 2014 αποκλιμακώνεται σταθερά σε ετήσια βάση, 
αλλά διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Συνολικά το 2015 κινήθηκε κατά μέσο όρο στο 24,9% 
έναντι 26,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2014.
Παράλληλα, το 2015 καταγράφηκε οριακό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
ύψους - €98 εκατ. (-0,1% του ΑΕΠ) έναντι ελλείμματος -€3,8 δισ. το 2014 (-2,1% του ΑΕΠ). 
Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κυρίως με τη μείωση στο έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών, ενώ το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών περιορίστηκε λόγω της πτώσης των καθαρών εισπράξε-
ων από μεταφορές. Αντίθετα, το πλεόνασμα στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο βελτιώθηκε στα €12,1 
δισ. (2014: €11,3 δισ.), λόγω της αύξησης των εισπράξεων κατά 5,5%. 
Το 2015 το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA-2010 διαμορφώθηκε στο -7,2% του 
ΑΕΠ έναντι -3,6% το 2014. Ωστόσο, αν δεν ληφθεί υπόψη η επίπτωση της υποστήριξης των 
τραπεζών, τότε το 2015 το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται στο -3,2% του ΑΕΠ 
έναντι -3,7% το 2014 και, αντίστοιχα, το πρωτογενές ισοζύγιο εμφανίζει πλεόνασμα ύψους 
€1,1 δισ. (0,6% του ΑΕΠ). Ταυτόχρονα, το πρωτογενές πλεόνασμα με βάση τη μεθοδολο-
γία του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής εκτιμάται στο 0,7%, έναντι στόχου -0,25% 
του ΑΕΠ. Τέλος, το ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε το 2015 στα 
€311,5 δισ. (176,9% του ΑΕΠ) έναντι €319,7 δισ. το 2014 (180,1% του ΑΕΠ).

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

Το 2015, η πλειοψηφία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν σε διαδικασία ανα-
διοργάνωσης της οικονομίας τους. Καθώς η Ευρώπη αναμένεται να παραμείνει σε τροχιά 
ήπιας ανάπτυξης, οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνεχίζουν την προσπάθεια 
επαναπροσδιορισμού των μοντέλων ανάπτυξης. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε σε αργούς 
και σταθερούς ρυθμούς τα προηγούμενα χρόνια, ενώ από τις αρχές του 2015 η διαδικασία 
εντάθηκε. Βασικές προτεραιότητες είναι η απαγκίστρωση της ανάπτυξης από τομείς όπως 
αυτοί των υπηρεσιών και τραπεζικών εργασιών. Η στροφή των οικονομιών προς την ανάπτυξη 
της βιομηχανικής παραγωγής απέδωσε το 2015 σημαντικούς καρπούς, προσδίδοντας περαι-
τέρω θετικές εκτιμήσεις για τα επόμενα έτη. Η μετεγκατάσταση των παραγωγικών γραμμών 
πολυεθνικών εταιρειών σε χώρες όπως η Σερβία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία βελτιώνει ση-
μαντικά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, αναβαθμίζει τις επενδύσεις, αυξάνει τις εξαγωγές 
και κατά συνέπεια την οικονομική δραστηριότητα στο σύνολό της.
Το 2015, η οικονομία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσε σημαντική βελτίωση 
με θετικά σημάδια εν μέσω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν σημαντικά υποτονικές και να κυ-
μανθούν κάτω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών το τρέχον έτος όπως και το 2015, εξαι-
τίας της μείωσης των διεθνών τιμών των βασικών εμπορευμάτων. Στον δημοσιονομικό και εξωτε-
ρικό τομέα οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατάφεραν να διορθώσουν τις ανισορροπίες, 
με τα επίπεδα του χρέους και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών να βρίσκονται πλέον σε δια-
χειρίσιμα και βιώσιμα επίπεδα. Βασικές προκλήσεις για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
το 2016 είναι η διατήρηση της δυναμικής της ανάπτυξης, η καταπολέμηση των πληθωριστικών 
τάσεων, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και η διαφύλαξη της βιωσιμότη-
τας του δημοσιονομικού τομέα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2016 έληξε επιτυχώς το Οικονομικό 
Πρόγραμμα Στήριξης της Κύπρου, με τη χώρα να βρίσκεται ήδη σε τροχιά ανάπτυξης, μετά από 
τρία μόλις χρόνια.
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Μικτή εικόνα επικράτησε στις μετοχικές αγορές κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς οι τιμές των 
ευρωπαϊκών μετοχών (σύμφωνα με το δείκτη Stoxx Europe 600) αυξήθηκαν κατά 7% και των 
ιαπωνικών μετοχών (σύμφωνα με το δείκτη ΝΙΚΚΕΙ 225) κατά 9%, ενώ αντίθετα οι τιμές των 
αμερικανικών μετοχών (σύμφωνα με το δείκτη S&P500) μειώθηκαν οριακά κατά 1%.
Συνολικά, οι τιμές των μετοχών (σύμφωνα με το δείκτη MSCI World) μειώθηκαν κατά 3%, 
καθώς οι τιμές των μετοχών των αναδυόμενων οικονομιών υποχώρησαν κατά 17%. Τα ακο-
λουθούμενα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και την Κεντρική Τράπεζα της 
Ιαπωνίας αποτέλεσαν βασικό παράγοντα για τη θετική πορεία των τιμών των μετοχών σε 
Ευρώπη και Ιαπωνία αντίστοιχα.
Παρά το πολύ χαμηλό επίπεδο του πληθωρισμού που επικράτησε κατά τη διάρκεια του 2015, 
οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν ελαφρώς. Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι 
η απόδοση του δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης, 
όπως και του αντίστοιχου γερμανικού. Ωστόσο, κυριότερη εξέλιξη αποτέλεσε η σημαντική διεύ-
ρυνση που σημειώθηκε στην απόδοση των εταιρικών ομολόγων υψηλής απόδοσης (high yield).
Οι διεθνείς τιμές ενέργειας υποχώρησαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2015, καθώς η τιμή 
του αμερικανικού αργού μειώθηκε κατά 30% και του Brent κατά 35%. Επίσης, οι τιμές των 
βιομηχανικών μετάλλων (σύμφωνα με το δείκτη S&P GS Industrial Metals Index) υποχώρησαν 
κατά 23% και του χρυσού κατά 2%. Συνολικά, οι τιμές των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το 
δείκτη S&P GS Commodities Index) υποχώρησαν κατά 25% και των ναύλων (σύμφωνα με το 
δείκτη Baltic Dry Index) κατά 39%.
Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε κατά 11% (εμπορικά σταθμισμένη ισοτιμία) κατά τη διάρ-
κεια του 2015, ενώ αντίθετα το ευρώ διολίσθησε κατά 8% (εμπορικά σταθμισμένη ισοτιμία). 
Πιο συγκεκριμένα, το ευρώ διολίσθησε κατά 10% έναντι του αμερικανικού δολαρίου λόγω της 
αντίθετης νομισματικής πολιτικής που ακολουθούσαν το 2015 η FED και η ΕΚΤ. Παρά τη ρευ-
στοποίηση σημαντικού μέρους των συναλλαγματικών διαθεσίμων από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κίνας, το κινεζικό νόμισμα διολίσθησε κατά 4% έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Πα-
ράλληλα, το γιεν υποχώρησε κατά 5% έναντι του αμερικανικού δολαρίου. Συνολικά για το 
2016, οι παράγοντες οικονομικής, νομισματικής αλλά και πολιτικής αβεβαιότητας συνηγο-
ρούν σε ένα δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον. Όμως, οι Κεντρικές Τράπεζες έχουν την πρόθεση 
να προχωρήσουν σε ενέργειες που θα στηρίξουν τις οικονομίες και τις αγορές. 

ΕΠΙΣκΟΠΗΣΗ 
ΑΓΟΡΩΝ
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ΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την εισαγωγή των 8.672.163.482 
νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 
€0,30 η κάθε μία, οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 
Τράπεζας, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κοινών μετόχων 
της Τράπεζας στις 15 Νοεμβρίου 2015, όπως αυτή εξειδικεύθηκε με τις από 20 Νοεμβρίου και 
2 Δεκεμβρίου 2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας με κατάργηση του 
δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.
Κατά την 31.12.2015 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε ποσό €2.619.954.984 
διαιρούμενο σε 8.733.183.280 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας 
€0,30 η καθεμία. Οι κοινές μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς είναι άυλες και εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της 
ΠΥΣ 38/2012 σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 6/2013, το ΤΧΣ έχει εκδώσει 843.637.022 τίτλους 
παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) στους ιδιώτες επενδυτές, που συμ-
μετείχαν στην αύξηση του 2013.
Η έντονη μεταβλητότητα και οι συχνές εναλλαγές προσήμων εμφανίστηκαν στη μεγαλύτερη 
διάρκεια του 2015. Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2015 με 
τιμή €0,28. Η γενικότερη πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών επηρεάστηκε αρνητικά το 2015 
και από το κλείσιμο της αγοράς για 25 εργάσιμες ημέρες – λόγω της τραπεζικής αργίας και 
της εφαρμογής περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls) από τα τέλη Ιουνίου. Το 
Χρηματιστήριο Αθηνών άνοιξε ξανά στις 3 Αυγούστου 2015, αλλά οι περιορισμοί στην αγορά 
μετοχών για τους Έλληνες επενδυτές παρέμειναν σε ισχύ έως την 9η Δεκεμβρίου 2015, επη-
ρεάζοντας αρνητικά τη συναλλακτική δραστηριότητα.
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Μετοχική σύνθεση
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ΤΧΣ

Ιδιώτες 

 Ημερομηνία αναφοράς: 31 Δεκεμβρίου 2015.
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ΣΤΟΧΟΙ κΑΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙκΕΣ

2016

Ο Όμιλος Πειραιώς, έχοντας αποκτήσει πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική τραπεζική αγο-
ρά, έχει την ευθύνη να αποτελέσει βασικό μοχλό για την ανασυγκρότηση της ελληνικής οι-
κονομίας. Παράλληλα, η Πειραιώς εξακολουθεί να διατηρεί τον χαρακτήρα της ως τράπεζας 
εξειδικευμένης στην παροχή υπηρεσιών προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και, γενικότερα, 
ως τράπεζας του μεσαίου χώρου της αγοράς.
Με την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να συνεισφέρει ενεργά 
στην παροχή ρευστότητας προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να στηρίξει τη χρηματοδότη-
ση φερέγγυων επενδυτικών σχεδίων.
Καθώς διανύουμε το 2016, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία για το εγχώριο και διεθνές 
περιβάλλον και τις ιδιαίτερες προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο, η Τράπεζα Πειραιώς επικε-
ντρώνεται σε βασικά ζητήματα προς διαχείριση όπως η βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού 
με νέες λύσεις στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η ενίσχυση της ρευστότητας 
μέσω της σταδιακής επιστροφής των καταθέσεων και η επάνοδος σε κερδοφόρα αποτελέσμα-
τα με συνεχή βελτίωση των πηγών εσόδων αλλά και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 
Ακόμη, αναμένεται να συνεχισθεί η προσπάθεια περαιτέρω απομόχλευσης των δραστηριοτή-
των εξωτερικού, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.
Στις προτεραιότητες στρατηγικού χαρακτήρα του Ομίλου Πειραιώς περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων:

•  να διατηρήσει τη θέση του στην ελληνική αγορά 
σε όρους μεριδίων αγοράς δανείων και κατα-
θέσεων,

•  να συνεχίσει να αποτελεί τράπεζα πρώτης επι-
λογής για τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες στην 
Ελλάδα,

•  να διαχειριστεί αποδοτικά για τους πελάτες και 
τον Όμιλο το χαρτοφυλάκιο των δανείων σε 
καθυστέρηση,

•  να συνεχίσει να πρωτοπορεί σε αναδυόμενους 
τομείς τραπεζικής, όπως η αγροτική, η πράσινη 
και η ηλεκτρονική τραπεζική,

•  να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς 
τους πελάτες, με έμφαση στην ολοκληρωμένη 
εξυπηρέτηση και την καινοτομία, επιδιώκοντας 
ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση σε επιμέρους πε-

λατειακές κατηγορίες και περαιτέρω ενίσχυση 
των σταυροειδών πωλήσεων,

•  να διατηρήσει την πρωτοπορία του στις υποδο-
μές κορυφαίων πληροφοριακών συστημάτων 
και τραπεζικών υποδομών γενικότερα,

•  να συνεχίσει να δημιουργεί τις κατάλληλες 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζομένους, 
ομογενοποιώντας πολλαπλές κουλτούρες, 
αξιοποιώντας και αναπτύσσοντας πλήρως 
τις δυνατότητές τους και εξασφαλίζοντας τη 
δέσμευσή τους για την επίτευξη εξαιρετικών 
επιδόσεων, καθώς και να συμβάλλει σε ένα 
μοντέλο διατηρήσιμης οικονομικής ανάπτυ-
ξης συνδυάζοντας κερδοφορία με εταιρική 
υπευθυνότητα.



Η σιωπή  
είναι χρυσός. 
Η ομιλία 
επίσης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Όμιλος Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός σε όρους δανείων στην Ελ-
λάδα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και πι-
στοδοτήσεων, ειδικά προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών από 
€2,5 εκατ. έως €70 εκατ. Επιπλέον, η Τράπεζα είναι από τους κύριους παρόχους τραπεζικών 
υπηρεσιών σε ιδιώτες και ένας από τους κύριους συμβούλους υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και 
επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοδοτικής μίσθωσης και ναυτιλιακής τραπεζικής στην Ελλάδα. 
Παράλληλα, ο Όμιλος κατέχει πρωταγωνιστική θέση στις εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρο-
νικής τραπεζικής (web banking) και στη χρηματοδότηση φιλικών προς το περιβάλλον έργων 
(green banking), καθώς επίσης στη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα με προϊόντα και 
υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει συμμετάσχει από την πρώτη στιγμή στην αναδιάρθρωση του ελληνι-
κού τραπεζικού συστήματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών ως βασικός πυλώνας και 
σήμερα αποτελεί μία από τις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας.

Η πλειονότητα των τραπεζικών εργασιών 
του Ομίλου Πειραιώς παρέχεται στην ελληνική 
αγορά και περιλαμβάνει τους τομείς λιανικής, 

εμπορικής και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και 
της διαχείρισης κεφαλαίων.

Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2015, περίπου το 92% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου απο-
τελούσαν από εγχώρια τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία. Οι εγχώριες δραστηριότητες αντι-
προσώπευαν το 91% των συνολικών καθαρών εσόδων του για το οικονομικό έτος που έληξε 
στις 31.12.2015. Το 94% των δανείων του Ομίλου σε πελάτες αφορούσαν δανειολήπτες στην 
εγχώρια αγορά.
Η δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς εξακολουθεί να παρουσιάζει ευρεία διασπορά στους 
διάφορους κλάδους της οικονομίας, ενώ η έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο είναι σε σημαντικό 
βαθμό διασφαλισμένη με καλύμματα και εξασφαλίσεις, πέραν των σωρευτικών προβλέψεων.
Σε σχέση με τη χρηματοοικονομική απόδοση του 2015, τα δάνεια προ προβλέψεων της 
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Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €63,9 δισ., 
εκ των οποίων ποσό περίπου €1 δισ., που αποπληρώθηκε στις αρχές 2016, αφορούσε την 
εκταμίευση μέρους του εποχικού δανείου προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή κοινοτικών ενι-
σχύσεων προς περίπου 700 χιλιάδες αγρότες. Το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο αποτελεί το 
65% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 35%. Στην Ελλάδα, ο 
δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων έφτασε 
το 39,4% στο τέλος του 2015 από 39,0% το 2014. Οι καταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς στην 
Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €36,1 δισ., αντιπροσωπεύοντας το 27% της εγχώριας αγοράς 
καταθέσεων στο τέλος του 2015.
Η Τράπεζα κατέχει την 1η θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο με βάση το μερίδιο αγοράς 
καταθέσεων (27%), ενώ το μερίδιο αγοράς δανείων διαμορφώθηκε σε 30%.

Βασικά μεγέθη στην Ελλάδα 

Δάνεια προ προβλέψεων (€ εκατ.) 66.068 63.922 -3%

Καταθέσεις από Πελάτες (€ εκατ.) 49.450 36.141 -27%

Καταστήματα (#) 803 709 -12%

Εργαζόμενοι (#) 15.539 15.599 0%

31.12.2014 31.12.2015 Μεταβολή

Η σημαντική εκροή καταθέσεων για τον Όμιλο στην Ελλάδα συνδέεται με τις συνθήκες στην 
ελληνική αγορά, ειδικά το πρώτο μισό του 2015, οι οποίες οδήγησαν και στην τραπεζική αργία 
και την επιβολή των capital controls.
Μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης το φθινόπωρο του 2015, οι συνθήκες σταθε-
ροποιήθηκαν και τον Δεκέμβριο υπήρξε και μικρή εισροή καταθέσεων τόσο για την αγορά όσο 
και για την Τράπεζα Πειραιώς.

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Οι δραστηριότητες του Ομίλου Πειραιώς στη Λιανική Τραπεζική στην Ελλάδα διεξάγονται 
μέσω της Τράπεζας και του Δικτύου καταστημάτων αλλά και μέσω των εναλλακτικών κα-
ναλιών διανομής, όπως η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank. Στους πελάτες της 
λιανικής τραπεζικής προσφέρεται πληθώρα διαφορετικών τύπων καταθετικών, δανειακών και 
επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των λογαριασμών ταμιευτηρίου ή τρεχούμε-
νων και προθεσμιακών καταθέσεων, επενδυτικών προϊόντων, προϊόντων καταναλωτικής και 
στεγαστικής πίστης, πιστωτικών καρτών, τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και πρακτόρευ-
σης ασφαλειών αλλά και ευρέος φάσματος τραπεζικών υπηρεσιών. Η Τράπεζα Πειραιώς, 
έχοντας ολοκληρώσει εντός του 2014 την ενοποίηση του πελατολογίου των συγχωνευμένων 
τραπεζών και της Πανελλήνιας Τράπεζας (Ιούνιος 2015), κατέχει πλέον πρωταγωνιστική θέση 
στην Ελλάδα στα περισσότερα μεγέθη της Λιανικής Τραπεζικής. 
Ωστόσο, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, αλλά και η Τράπεζα Πειραιώς, διήλθαν ίσως τη με-
γαλύτερη δοκιμασία των τελευταίων χρόνων κατά τη διάρκεια του 2015, λόγω της δριμείας 
επιδείνωσης της ρευστότητας από την ανησυχία για τις εξελίξεις ως προς τη χρηματοδότηση 
της χώρας, της τραπεζικής αργίας και των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. Οι συνέπειες, 
αν και αρνητικές, έως τώρα έχουν αποδειχθεί διαχειρίσιμες. Η εκροή εγχώριων καταθέσεων 
πελατών από τις ελληνικές τράπεζες και οι συνέπειες της συρρίκνωσης της οικονομίας κατά 
τα προηγούμενα έτη οδήγησαν σε μείωση κατά 23% των εγχώριων καταθέσεων του ιδιωτικού 
τομέα στις ελληνικές τράπεζες την 31.12.2015, σε σύγκριση με την 31.12.2014.
Συνεπακόλουθα, η καταθετική βάση της Τράπεζας αντιμετώπισε αντίστοιχη συρρίκνωση με 
εκείνη των άλλων τραπεζών. Κατά την περίοδο αυτή υπήρξε ολοκληρωτική εστίαση στην 
ειλικρινή επικοινωνία με τους καταθέτες πελάτες, με την παράθεση πραγματικών δεδο-
μένων ως προς το τραπεζικό σύστημα, επιμένοντας σταθερά στην ουσιαστική ενημέρωση. 
Η επικοινωνία αυτή με τους καταθέτες της Τράπεζας παρέμεινε ενεργή και συνεχής κατά τις 
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ημέρες της επιβληθείσας τραπεζικής αργίας και σε όλη την περίοδο των περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην παροχή των απαιτούμενων προσβάσεων στους καταθέτες μας 
διασφαλίζοντας και διευκολύνοντας, κατά το δυνατόν, την απρόσκοπτη συναλλακτική τους 
δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα παρείχε άμεση έκδοση χρεωστικών καρτών και 
ενεργοποίηση προσβάσεων στην ηλεκτρονική τραπεζική, ενώ, από την πρώτη ημέρα μετά την 
τραπεζική αργία, διασφάλισε τη συνεχή και επαρκή τροφοδοσία των 1.820 μηχανημάτων 
ATM ανά την επικράτεια. Οι προσπάθειές της δημιούργησαν ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις 
στους πελάτες και στην αγορά εν γένει, οι οποίες αποτυπώνονται και στις σχετικές έρευνες 
ικανοποίησης, όπου η Τράπεζα παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση. 
Το 2015, οι κορυφαίες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής και των συστημάτων πληρωμής 
της Τράπεζας αξιοποιήθηκαν από πλήθος πελατών-ρεκόρ, πράγμα που συνετέλεσε στη βελτί-
ωση της εξυπηρέτησης των συναλλαγών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην ομαλή 
μετάβαση προς μία συναλλακτική συμπεριφορά με έμφαση στα εναλλακτικά δίκτυα εξυπη-
ρέτησης αλλά και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
Λειτουργώντας με νέα υποδείγματα διεθνών προδιαγραφών, το 2016 αναμένεται ότι θα απο-
τελέσει κομβικό σημείο για τις εργασίες της Λιανικής Τραπεζικής, και η Τράπεζα Πειραιώς θα 
συμβάλει ενεργά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών στο ελληνικό τραπε-
ζικό σύστημα. 
Προς την κατεύθυνση αυτή θεσμοθετήθηκε ο Εμπορικός Προγραμματισμός/Παρακολούθηση 
Ποιότητας και Αποδοτικότητας, που ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του εστίασε τη 
δράση του στους άξονες του συντονισμού μεγάλων έργων και δράσεων των Μονάδων της 
Λιανικής Τραπεζικής, Δικτύων και Καταθέσεων, της διαρκούς αναβάθμισης των λειτουργιών 
του Δικτύου καταστημάτων και της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητάς τους. Με ευρύ 
φάσμα ενεργειών, συνέβαλε ενεργά στη διαμόρφωση καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας και 
διαλόγου μεταξύ της Διοίκησης Δικτύου και των στελεχών του, με στόχο την επίτευξη των 
στρατηγικών προτεραιοτήτων της Τράπεζας και τη διαρκή αναβάθμιση του επιπέδου εξυπη-
ρέτησης και εμπειρίας των πελατών. 
Η συμμετοχή και υποστήριξη στη διαμόρφωση και παρακολούθηση της εξέλιξης του επιχειρη-
ματικού πλάνου και του ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και η διαχείριση και παρακολούθηση 
επιλεγμένων έργων μεγάλης κλίμακας αποτελούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα. Ως έργα 
εμπορικού προσανατολισμού αναφέρονται ο συντονισμός εμπορικών δράσεων και η συνερ-
γασία με εταιρείες του Ομίλου, με στόχο την αξιοποίηση των συνεργειών και την αναβάθμιση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών της Τράπεζας.
Επιπλέον, η Μονάδα υλοποίησε πλήθος ενεργειών για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας και 
της αποτελεσματικότητας των καταστημάτων και για την αναβάθμιση της εμπειρίας του πε-
λάτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του εργαλείου αποδοτικότητας 
«ΠΥΞΙΔΑ», μέσω του οποίου αναπτύσσεται ενεργά ο ουσιαστικός διάλογος μεταξύ της Διοί-
κησης και του Δικτύου καταστημάτων, μέσω της παρακολούθησης στρατηγικά επιλεγμένων 
δεικτών. Η συμμετοχή της Μονάδας στο σχεδιασμό του μοντέλου λειτουργίας των καταστη-
μάτων, η εφαρμογή βελτιωτικών πρωτοβουλιών που προκύπτουν από τη συστηματική παρα-
κολούθηση σημαντικών λειτουργιών και δεικτών, ο σχεδιασμός έκτακτων προληπτικών μηχα-
νισμών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Δικτύου, η αποτελεσματική διαχείριση  
παραπόνων πελατών μέσω ποιοτικών ελέγχων στα καταγεγραμμένα παράπονα αποτελούν 
αντιπροσωπευτικές περιοχές πρωτοβουλιών και δράσεων. 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ
MASS RETAIL SEGMENT 

Για την Τράπεζα Πειραιώς, το Mass Retail Segment είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της 
πελατείας της. Περιλαμβάνει περίπου το 80% των ιδιωτών πελατών και συμβάλλει με υψη-
λότατο ποσοστό στα έσοδα της Τράπεζας. Οι πελάτες αυτοί διατηρούν, επίσης, σημαντικό 
μέρος των καταθετικών, επενδυτικών και χορηγητικών υπολοίπων. 
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Στόχος του Mass Retail Segment είναι αφενός 
η ανάπτυξη της σχέσης των πελατών αυτών 
με την Τράπεζα και αφετέρου η ενθάρρυνση 

της πολυκαναλικής συμπεριφοράς τους 
αξιοποιώντας στο μέγιστο βαθμό

τα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης. 

Προτεραιότητα για το 2016 αποτελεί η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου λειτουργί-
ας του Mass Retail Segment, που περιλαμβάνει την υπο-τμηματοποίηση του πελατολογίου, τον 
εντοπισμό και την κατανόηση των αναγκών των πελατών, τη διαμόρφωση συνολικής εμπορικής 
προσέγγισης (προϊόντα, υπηρεσίες, εργαλεία, διαδικασίες) ανάλογα με τη «φάση ζωής» τους 
και τη σχέση τους με την Τράπεζα, που θα βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησής τους. 

AFFLUENT BANkING SEGMENT 

Το Affluent Banking της Τράπεζας αύξησε τον βηματισμό του κατά το 2015, καθιστώντας την 
εξυπηρέτηση των εύπορων πελατών αποτελεσματικότερη και ενισχύοντας τη μοναδικότητα 
της εμπειρίας τους κατά την επαφή με την Τράπεζα. Η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας περαιτέρω 
την αξία ανάπτυξης συνολικών σχέσεων με την εύπορη πελατεία της, υιοθέτησε καθορισμένη 
οργανωτική δομή πωλήσεων και εμπορικής ανάπτυξης προκειμένου να διευκολύνει την επι-
κέντρωση στις ανάγκες των συγκεκριμένων πελατών. 
Η νέα δομή επιτρέπει την επικέντρωση στους βασικούς στόχους, που είναι η ολιστική προ-
σέγγιση για την κάλυψη του συνόλου των χρηματοοικονομικών αναγκών του πελάτη, ο προ-
σανατολισμός στην πολυκαναλική εξυπηρέτησή του και η διάθεση συνεχώς βελτιωμένων και 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.
Το 2015 ολοκληρώθηκε και διατέθηκε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και αναβαθμίσεων από τις 
οποίες ξεχωρίζουν τα εξής: 

•  Εισαγωγή της καινοτόμου εξειδικευμένης υπη-
ρεσίας «Οργάνωση των Οικονομικών σας» 
αποκλειστικά για τους πελάτες του Personal 
Banking σε ηλεκτρονική μορφή, κατά την 
οποία, μέσα από τη διαδικασία της προσωπικής 
συνέντευξης, γίνεται διερεύνηση των αναγκών 
του πελάτη, αξιολόγηση της υφιστάμενης οικο-
νομικής του κατάστασης και παραγωγή εξατο-
μικευμένης προσωπικής αναφοράς. 

•  Σύναψη αποκλειστικής συνεργασίας με μία από 
τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες παροχής 
Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών 
υπηρεσιών με πρόσβαση στην τεχνογνωσία της 
για θέματα φορολογικού χαρακτήρα που απα-
σχολούν τους πελάτες Personal Banking. 

•  Έναρξη λειτουργίας Εξειδικευμένης Ομάδας 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Personal Banking 
πελατών (24/7/365) μέσω διακριτής απο-
κλειστικής τηλεφωνικής γραμμής. Η ομάδα 
είναι ενήμερη για τις υπηρεσίες, τα προϊόντα, 

τη μέθοδο εξυπηρέτησης, καθώς και για τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των εύπορων πελατών του 
Personal Banking. 

•  Εφαρμογή του νέου εμπορικού σήματος του 
Personal Banking σε διακριτούς χώρους και σε 
266 επιλεγμένα καταστήματα του Δικτύου, τη 
winbank και το επικοινωνιακό υλικό που λαμ-
βάνουν οι πελάτες. 

•  Πλήρης ανασχεδιασμός της ενότητας του 
Personal Banking στην ιστοσελίδα της Τράπεζας 
με υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και χρήση 
διαδραστικών στοιχείων (εκπαιδευτικών video, 
υπολογιστών, φόρμας επικοινωνίας κ.ά.). 

•  Συνεχής εκπαίδευση των Προσωπικών Συνερ-
γατών στο πλαίσιο του θεσμού του «Σχολείου 
Προσωπικών Συνεργατών», υποστήριξή τους 
μέσω των Personal Banking Area Managers και 
καθοδήγησή τους με στόχο την άρτια εξυπη-
ρέτηση των πελατών, ακόμα και στις ιδιαίτερες 
συνθήκες του 2015. 

Στο τέλος του 2015, το Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς είχε πλέον τη δυνατότητα 
να εξυπηρετεί πελάτες σε 266 καταστήματα του Δικτύου, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος 
της εύπορης πελατείας της Τράπεζας με σημαντικά κεφάλαια υπό διαχείριση. Από πλευράς 
αποτελεσμάτων, αξιοσημείωτη αύξηση παρουσιάστηκε στην έκδοση καρτών πιστωτικών και 
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χρεωστικών, καθώς και στην εισαγωγή νέων χρηστών στη winbank. Η αύξηση του δείκτη 
σταυροειδών πωλήσεων διαμορφώθηκε στο 5,8 την 31.12.2015 έναντι 5,3 την 31.12.2014. 
Επίσης, αύξηση παρουσιάστηκε και στα ποσοστά κατοχής ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου 
Ζωής των πελατών και κατοχής Αμοιβαίων Κεφαλαίων, η οποία αντιστάθμισε σε σημαντικό 
βαθμό την εκροή καταθέσεων που ακολούθησε τους ρυθμούς της αγοράς. 

SMALL BUSINESS BANkING SEGMENT 

Το 2015, αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε το νέο μοντέλο της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων 
και Επαγγελματιών με τη δημιουργία εξειδικευμένης μονάδας, της οπoίας οι βασικές εργασίες 
συνίστανται στα εξής: 
Προϊόντα Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών: Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και ευ-
έλικτων διαδικασιών που στοχεύουν στην κάλυψη των επιμέρους αναγκών των επιχειρήσεων, 
σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Κατά το 2015, δόθηκε έμφαση στην ποιοτι-
κή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, ιδιαιτέρως στη χρηματοδότηση υγιών επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών μέσω των προϊόντων «Πειραιώς Επιχειρείν», καθώς και των εξειδικευμένων 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΤΕΑΝ. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκε η σειρά 
προϊόντων «Green Επιχειρείν» για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων, στηρίζο-
ντας έμπρακτα τον πράσινο χαρακτήρα της Τράπεζας, ενώ ολοκληρώθηκε με επιτυχία και η 
μετάπτωση του χαρτοφυλακίου της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας. 
Προς την κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης των επιχειρήσεων, η Τράπεζα δημιούργησε 
προϊοντικά πακέτα που απευθύνονται σε κλάδους της οικονομίας με κοινά χαρακτηριστικά και 
ανάγκες. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε από τον κλάδο του Τουρισμού με το «Πειραιώς 
Tourism 360o» το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα 
των επιχειρηματικών αναγκών (καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, χορηγήσεις, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, ασφαλιστικά προϊόντα). 
Τέλος, η εξειδικευμένη προϊοντική μονάδα έχει ενεργό συμμετοχή σε έργα που σχετίζονται με 
την επιπλέον αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του acquiring και της ανάπτυ-
ξης της νέας καινοτόμας πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για τερματικά αποδοχής καρτών.

CUSToMER EXPERIENCE 

Η Τράπεζα Πειραιώς, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενδυνάμωση της πελατοκεντρικής 
κουλτούρας, επιδιώκει δυναμικά τα τελευταία χρόνια τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών 
που συναλλάσσονται με τον Οργανισμό. Μέσω της θέσπισης της ειδικής Μονάδας Customer 
Experience και με κύριο χαρακτηριστικό την κατανόηση των αναγκών του πελάτη, έρχεται να 
διασφαλίσει ότι ο πελάτης θα παραμείνει στο επίκεντρο των στρατηγικών αποφάσεων της 
Τράπεζας, μέσα από δύο κύριους πυλώνες, την ουσιαστική αξιοποίηση της ανατροφοδότησης 
και τη δημιουργία πολυκαναλικών πελατών.
Στο πλαίσιο αυτό, και το 2015, η Τράπεζα συνέχισε να εφαρμόζει το πρόγραμμα «Φωνή του 
Πελάτη» (Voice of the Customer), ένα εργαλείο μέσω του οποίου, με δομημένο τρόπο, συλ-
λέγονται και αναλύονται πληροφορίες που επιδρούν καθοριστικά στην εμπειρία του πελάτη, 
αξιολογούνται ουσιαστικά τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας και αναπτύσ-
σονται καινούργια για τις μελλοντικές ανάγκες των πελατών. 
Παράλληλα, εκτός από τα δεδομένα που συλλέγονται από το πρόγραμμα «Φωνή του Πελάτη», 
εξειδικευμένη ομάδα συλλέγει και αναλύει, με ενιαίο τρόπο, όλα τα σχόλια των πελατών, από 
όλα τα κανάλια στα οποία δίνεται η δυνατότητα καταγραφής σχολίων, όπως είναι τα κανάλια 
υποβολής παραπόνου, οι φόρμες επικοινωνίας στα websites της Τράπεζας, τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, οι προωθητικές ενέργειες κ.ά. Κυριότερος στόχος αυτής της συλλογής και 
ανάλυσης είναι η μετουσίωση των συγκεκριμένων σχολίων σε ενέργειες –οι οποίες διοχετεύ-
ονται, σε 3μηνιαία βάση, στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργανισμού– που θα βελτιστοποιούν 
τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
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Πιο συγκεκριμένα, το 2015, συνελέγησαν 76.654 σχόλια πελατών από όλα τα κανάλια, από τα 
οποία προέκυψαν 518 βελτιωτικές δράσεις, 26% των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ 29% 
βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης και ανάπτυξης από τις αρμόδιες Διευθύνσεις. 
Επίσης, μέσα στους στόχους του 2016 είναι η υλοποίηση ειδικού λογισμικού ανάλυσης των 
σχολίων των πελατών (Text Mining), μέσω του οποίου, μεταξύ άλλων, θα κατηγοριοποιού-
νται αυτόματα τα σχόλια σε θετικά-αρνητικά-ουδέτερα (sentiment analysis). Εκτός από 
αυτή την κατηγοριοποίηση, θα αναγνωρίζονται τα θέματα με τις συχνότερες αναφορές από 
τους πελάτες και θα διακρίνονται οι βελτιωτικές προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται στα 
σχόλια, με σκοπό την άμεση διοχέτευσή τους στις αρμόδιες ομάδες του Οργανισμού προς 
άμεση υλοποίηση. 
Επιπροσθέτως, η Τράπεζα Πειραιώς, αντιδρώντας εγκαίρως στις συνθήκες της τραπεζικής 
αγοράς, συνεχίζει να έχει ως κύριο στόχο την προώθηση των εναλλακτικών καναλιών στους 
πελάτες, με σκοπό να εξοικειωθούν με αυτά και να τα επιλέγουν συνειδητά και συστηματικά 
για τις καθημερινές συναλλαγές τους, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. 
Με γνώμονα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την αξία των διαθέσιμων εναλλακτικών 
καναλιών, δηλαδή των ATM, των easypay kiosks καθώς και της βραβευμένης υπηρεσίας ηλεκ-
τρονικής τραπεζικής winbank web banking, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην επέκτα-
ση του προγράμματος προώθησης εναλλακτικών καναλιών σε επιπλέον 300 καταστήματα. 
Μέσω αυτής της επέκτασης, στο τέλος του 2015, υπήρχαν 479 καταστήματα της Τράπεζας 
Πειραιώς στα οποία γινόταν συστηματική προώθηση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, επενδύ-
οντας σημαντικά στην εξειδικευμένη εκπαίδευση των στελεχών τους. 
Επιπροσθέτως, σε 400 από τα 479 προαναφερθέντα καταστήματα τα έμπειρα στελέχη τους 
είναι σε θέση να ενημερώνουν τους πελάτες για τα οφέλη και τις δυνατότητες χρήσης των 
υπηρεσιών web & mobile banking, πραγματοποιώντας επί τόπου διαδραστικά τις συναλλαγές 
τους μέσω tablet, ή/και εγκαθιστώντας την εφαρμογή mobile banking στο κινητό τηλέφωνό 
τους. Τέλος, σε 100 από τα παραπάνω καταστήματα δίνεται η δυνατότητα σε όσους πελάτες 
πραγματοποίησαν τη συναλλαγή τους μέσω tablet να εκτυπώσουν το σχετικό παραστατικό σε 
ειδικούς εκτυπωτές που βρίσκονται τοποθετημένοι στα συγκεκριμένα καταστήματα. 

CUSToMER INNoVATIoN - CUSToMER EXPERIENCE & LoyALTy 

Το 2015, η ομάδα του Customer Experience & Loyalty εστίασε ακόμα περισσότερο τις ενέρ-
γειές της στην αποτύπωση των αναγκών του πελάτη και την προώθηση καινοτόμων υπηρε-
σιών που στοχεύουν στη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης και ανταποδοτικότητας με τον 
Οργανισμό, αξιοποιώντας τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε την 
εμπειρία του πελατολογίου στα ψηφιακά μέσα της Τράπεζας, εξέλιξε περαιτέρω την υπηρεσία 
του yellowday και συνέβαλε στην προώθηση νέου προϊόντος προθεσμιακής κατάθεσης. 
Συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις και με στόχο την ανάκτηση και προσέλκυση καταθέσεων, αλλά 
και την εφαρμογή της στρατηγικής τοποθέτησης της Τράπεζας για τη δημιουργία Προγράμ-
ματος Πιστότητας Πελατών, σχεδιάστηκε στις αρχές του Δεκεμβρίου 2015 η εμπλουτισμένη 
προθεσμιακή κατάθεση «Στα Μέτρα Σου». Η ομάδα του Customer Experience & Loyalty, σε 
συνεργασία με την προϊοντική ομάδα των Καταθέσεων, λάνσαρε την προθεσμιακή κατάθεση 
«Στα Μέτρα Σου», επιβραβεύοντας τους καταθέτες-πελάτες mass retail και affluent και προ-
ωθώντας το σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτή την ενέργεια. 
Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να συλλέξουν πόντους ανάλογους 
με τη διάρκεια και το ύψος της κατάθεσής τους, τους οποίους μπορούν να εξαργυρώσουν σε 
δωροεπιταγές ή/και εκπτωτικά κουπόνια μεγάλων συνεργαζόμενων εταιρειών, όπως Σκλαβε-
νίτης, Μασούτης, Χαλκιαδάκης, Shell, Wind, Public, Attica και Intersport.
Στο πλαίσιο των αναγκών του στρατηγικού σχεδιασμού της λιανικής τραπεζικής και των επι-
μέρους προϊοντικών ομάδων, πραγματοποιήθηκε η διεξαγωγή customer experience journey 
maps, η σύνθεση personas και η επένδυση στα google analytics για τη μέτρηση όλων των 
ενεργειών των χρηστών μέσα στα websites. 
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, η εξειδικευμένη ομάδα 
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του UX εφάρμοσε μεθόδους όπως user testing, one-to-one user interviews, AB testing, tree 
testing για να καταγράψει, να αναλύσει και να χαρτογραφήσει την εμπειρία του πελάτη (“user 
experience”) και τις διεπαφές του στα ψηφιακά μέσα της Τράπεζας. 
Επιπλέον, εστιάζοντας στην εξοικείωση των πελατών με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μέσω 
ηλεκτρονικών διαδραστικών εργαλείων, λανσαρίστηκε η online διάθεση και απόκτηση σύνθε-
των τραπεζικών προϊόντων από τα ηλεκτρονικά κανάλια της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr, 
winbank) και ενισχύθηκε η online ενημέρωση των πελατών μέσω των ΑΤΜ και group websites.
Συνεπακόλουθα, αυξήθηκε κατά 54% η συνολική επισκεψιμότητα του www.piraeusbank.gr 
(33 εκατ. επισκέψεις), κατά 71% η επισκεψιμότητα από τις μηχανές αναζήτησης και αυξήθη-
καν κατά 15% οι ακόλουθοι/επισκέπτες (“fans”) της σελίδας της winbank facebook. 
Αναφορικά με την εξυπηρέτηση πελατών που επισκέφτηκαν τα social media, ιδιαίτερα κατά 
το πρώτο κρίσιμο διάστημα των capital controls, η εξειδικευμένη ομάδα Digital Presence 
Management διαχειρίστηκε περίπου 2.000 μηνύματα και απορίες χρηστών με μέσο χρόνο 
απόκρισης τα 20 λεπτά περίπου. 
Εστιάζοντας στην επιβράβευση και τη δέσμευση του πελάτη, η ομάδα του yellowday επένδυ-
σε με συντονισμένες και στοχευμένες προωθητικές ενέργειες στην καθιέρωσή του ως κύριου 
βοηθητικού και ανταποδοτικού εργαλείου στη συναλλακτική συνείδηση του πελάτη. Στην υπη-
ρεσία αναρτήθηκαν 5.000 προσφορές, ενώ πάνω από 900 επιχειρήσεις εντάχθηκαν στη λίστα 
συνεργατών της υπηρεσίας, καλύπτοντας κάθε τομέα καθημερινών και μη αγορών, όπως S/M, 
τηλεπικοινωνία, καύσιμα/θέρμανση, ένδυση, τεχνολογία, παραστάσεις, ξενοδοχεία, σινεμά κ.λπ.
Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία και προώθηση της υπηρεσίας, αξιοποιή-
θηκαν όλα τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και κανάλια προώθησης και επικοινωνίας, όπως 
newsletter, push notifications, social media campaigns, dedicated blog κ.λπ. Με αυτές τις ενέρ-
γειες, το yellowday, η καινοτόμος ψηφιακή υπηρεσία πιστότητας του Ομίλου, ολοκληρώνο-
ντας τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της αριθμούσε 1,1 εκατ. μοναδικούς επισκέπτες (1,5 εκατ. 
επισκέπτες) και 53.000 ενεργούς χρήστες τον Δεκέμβριο 2015. 
Για το 2016, η ομάδα του Customer Experience & Loyalty στοχεύει στο σχεδιασμό και την εφαρ-
μογή προσωποποιημένων, καινοτόμων και συνυφασμένων με τον τρόπο ζωής του πελάτη εμπει-
ριών (great customer experience), που θα κάνουν την καθημερινότητά του καλύτερη. 
Ο στόχος αυτός θα υλοποιηθεί μέσα από το Πρόγραμμα Επιβράβευσης για τη συνολική τραπε-
ζική του σχέση, την εξέλιξη του yellowday ως κύριου ψηφιακού «πορτοφολιού» και τη συνεχή 
επένδυση στην εμπειρία πελάτη με τα ψηφιακά μέσα της Τράπεζας (site, tailor made social 
media campaigns, online promotion). 

ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Ο σχεδιασμός και η διάθεση νέων προϊόντων και υπηρεσιών δεν επηρεάστηκε από το δύσκολο 
οικονομικό περιβάλλον του 2015 και επικεντρώθηκε στη διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου 
και υποδομών στα οποία θα στηριχθεί η μελλοντική ανάπτυξη της Τράπεζας στις σχετικές 
δραστηριότητες. 
Ως εκ τούτου, το 2015 εκπονήθηκαν και ολοκληρώθηκαν πλήθος έργων στα καταθετικά και 
επενδυτικά προϊόντα της Τράπεζας εκ των οποίων αναφέρονται συνοπτικά τα κυριότερα:

•  Εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου καταθετικών 
προϊόντων με τη διάθεση νέου προγράμματος 
επιβράβευσης στην Προθεσμιακή Κατάθεση 
«Στα Μέτρα Σου». 

•  Βελτίωση του πλαισίου διάθεσης Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων. Οι αναβαθμίσεις αυτές επέτρεψαν 
τη σημαντική αύξηση υπολοίπων σε Α/Κ διαχεί-
ρισης διαθεσίμων, που θα αποτελέσουν κύρια 
πηγή ανάκτησης καταθέσεων μας, με τη στα-
διακή επαναφορά της εμπιστοσύνης.  

•  Διαμόρφωση και λειτουργία της νέας υπηρεσί-
ας επενδυτικών κόμβων, με στόχο την παροχή 

αναβαθμισμένης εξυπηρέτησης στους πελάτες 
που δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο και 
ενδυνάμωση της παρουσίας της Τράπεζας στη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η Υπηρεσία πα-
ρέχεται σε 6 περιοχές ανά την Ελλάδα από εξει-
δικευμένα στελέχη, με υποδομές που διασφαλί-
ζουν ποιότητα και ασφάλεια στις συναλλαγές. 

•  Στο πλαίσιο της επιδίωξης της Τράπεζας να εμ-
βαθύνει περαιτέρω τη συναλλακτική σχέση με 
τους ιδιώτες πελάτες της, διατέθηκε με επιτυ-
χία στην αγορά ανταγωνιστικό προϊόν βασικής 
τραπεζικής, το πακέτο πληρωμών εξόφΛΥΣΗ 
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που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιώτη πελάτη, 
προπληρώνοντας ένα μικρό αντίτιμο, να μπο-
ρεί να εξοφλεί το σύνολο των λογαριασμών 

του μέσω της winbank ή των καταστημάτων 
της Τράπεζας. 

Κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, και ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της ανακεφα-
λαιοποίησής της, η Τράπεζα προετοίμασε αναλυτικό σχέδιο για την αποκατάσταση της κατα-
θετικής της βάσης εστιάζοντας στην ανάκτηση των εκροών. Το σχέδιο περιλαμβάνει προσφο-
ρά ανταγωνιστικών προϊόντων με ισχυρή επικοινωνιακή υποστήριξη, λεπτομερή σχεδιασμό 
στοχευμένων ενεργειών και μεθοδολογίες στενής παρακολούθησης αποτελεσμάτων. Οι προε-
τοιμασίες αυτές, σε συνδυασμό με την ισχυρή καταθετική κουλτούρα που διαθέτει το σύνολο 
των στελεχών της Τράπεζας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων που 
έχουν τεθεί για τα επόμενα έτη σχετικά με την αύξηση των καταθέσεων. 
Παρά την αρνητική συγκυρία, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η συστηματική 
προσπάθεια μείωσης του μέσου κόστους καταθέσεων. Με οδηγό την αποκλιμάκωση των επι-
τοκίων των προθεσμιακών και τη διαρκή προσπάθεια εξορθολογισμού των τιμολογήσεων σε 
λογαριασμούς πρώτης ζήτησης, το επιτόκιο της καταθετικής βάσης της Τράπεζας μειώθηκε το 
2015 περίπου κατά 70 μονάδες βάσης. 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗ 

Δίνοντας μεγάλη έμφαση στη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών κα-
ταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, το 2015 εκπονήθηκε και υλοποιήθηκε ένα ευρύ 
πρόγραμμα βελτιστοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και συστημάτων. Στο πλαίσιο 
αυτό και με τη βοήθεια διεθνώς αναγνωρισμένων εταιρειών συμβούλων, επανασχεδιάστηκε 
το σύνολο των διαδικασιών και πολιτικών χορήγησης δανείων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
στην υιοθέτηση ποσοτικών και ποιοτικών κανόνων, στοχεύοντας αφενός στη βελτίωση της 
εμπειρίας του πελάτη και αφετέρου στη μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω της ομο-
γενοποίησης των διαδικασιών. 
Το 2015, δημιουργήθηκε στη μονάδα Δανείων Ιδιωτών ειδική επιχειρησιακή μονάδα ανάπτυ-
ξης εργασιών μέσω συνεργαζόμενων εμπόρων. Έτσι, απορροφήθηκαν από την Τράπεζα δραστη-
ριότητες σχετικά με χρηματοδοτήσεις καταναλωτικού factoring και αγοράς αυτοκινήτου, οι οποί-
ες ήταν υπό την κύρια ευθύνη θυγατρικών εταιρειών. Η στρατηγική αυτή έχει ως βασική στόχευση 
την καθετοποίηση ομοειδών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας –σε 
συνδυασμό με τη δημιουργία νέων και καινοτόμων εφαρμογών–, σημαντικές λειτουργικές συνέρ-
γειες, αλλά και τη διασφάλιση μίας ενιαίας πιστωτικής και εμπορικής προσέγγισης.
Με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη, αλλά και την επίτευξη του 
μέγιστου δυνατού αποτελέσματος, κύριο στόχο για το 2016 αποτελεί η διαμόρφωση ενός 
ολοκληρωμένου μοντέλου πελατοκεντρικής ανάλυσης. Αυτό θα αναγνωρίζει και θα αναδει-
κνύει τάσεις και συμπεριφορές πελατών προβλέποντας τις ανάγκες και προτείνοντας συγκε-
κριμένα προσωποποιημένα προϊόντα μέσω του συνόλου των καναλιών εξυπηρέτησης που 
διαθέτει η Τράπεζα. 
Τα ενοποιημένα μεγέθη των υπόλοιπων δανείων στο τέλος του 2015 διαμορφώθηκαν σε 
€16,2 δισ. για τα στεγαστικά δάνεια και σε €4,9 δισ. για τα καταναλωτικά δάνεια (εξαιρου-
μένων των πιστωτικών καρτών), και τα μερίδια αγοράς της Τράπεζας στο τέλος Δεκεμβρίου 
2015 διαμορφώθηκαν στο 24% και 22% αντίστοιχα. 
Το 2015, η Πίστη Ιδιωτών επαναπιστοποιήθηκε κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 
9001:2008 από την TUV Hellas για τις Υπηρεσίες Εγκρίσεων Καταναλωτικής Πίστης του Εγκρι-
τικού Κέντρου Καταναλωτικής Πίστης. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η συνεχής δέσμευ-
ση της Τράπεζας για την παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών, καθώς και για 
τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών της, εστιάζοντας στη σύγχρονη και υπεύθυνη 
αντιμετώπιση των αναγκών τους στο πλαίσιο του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος. Επι-
πλέον, η πιστοποίηση αφορά τη βελτίωση της εικόνας της μονάδας και της επιχειρηματι-
κής επίδοσής της και συνεπώς στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παράλληλα, 
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βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση του αναλαμβανόμενου επιχειρηματικού κινδύνου, στη 
μείωση του λειτουργικού κόστους, στην εξοικονόμηση υλικών και άυλων πόρων, καθώς επίσης 
στην ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας και στην αύξηση της ικανοποίησης των εργα-
ζομένων. Να σημειωθεί, τέλος, ότι στόχος της Πίστης Ιδιωτών για το 2016 είναι η αναβάθμιση 
του Συστήματος Ποιότητας στο Εγκριτικό Κέντρο Καταναλωτικής Πίστης, μέσω της μετάβα-
σης στο νέο πρότυπο ISo 9001:2015, που περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυν-
ση της ενσωμάτωσης του προτύπου στη στρατηγική και στην καθημερινή ζωή της μονάδας, 
καθώς και η επέκτασή του στο σύνολο των δραστηριοτήτων της. 
Η Τράπεζα Πειραιώς, συνεπής στις δεσμεύσεις της και παρά τις δυσκολίες που ανέκυψαν ως 
συνέπεια των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και της τραπεζικής αργίας και πάντα στο 
πλαίσιο του υπεύθυνου δανεισμού (responsible lending), συνέχισε να στηρίζει τα νοικοκυριά 
καλύπτοντας τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό επετεύχθη χάρη στα ευ-
έλικτα προϊόντα που διαθέτει για διευκόλυνση της ομαλής αποπληρωμής των υφιστάμενων 
υποχρεώσεων, χρηματοδότηση των βασικών οικογενειακών αναγκών και αναβάθμιση της 
ποιότητας της οικογενειακής ζωής μέσω προγραμμάτων για την αγορά ή ανέγερση κατοικί-
ας, την αγορά μεταφορικών μέσων και άλλων διαρκών καταναλωτικών αγαθών, την κάλυψη 
εξόδων υγείας, σπουδών, κ.ά. Παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα, ο όγκος των εισερχόμενων 
αιτήσεων Καταναλωτικής Πίστης το 2015 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 7,2% συγκριτικά 
με το προηγούμενο έτος, ενώ η μείωση σε επίπεδο Στεγαστικής Πίστης οφείλεται κατά απο-
κλειστικότητα στην αναστολή του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Σημειώνεται 
ότι η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά μέχρι και την ολοκλήρωση του προγράμματος «Εξοικονόμη-
ση κατ’ Οίκον», διατηρώντας ποσοστό 29% στις αποφάσεις υπαγωγής, ενώ περισσότερα από 
13.000 νοικοκυριά ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης. 
Το 2015 δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και μοντέλων αξιολόγησης 
των εισερχόμενων αιτήσεων με ενσωμάτωση σε αυτά των κανόνων πιστωτικής πολιτικής. Ο 
στόχος ήταν διττός: αφενός ο μεγαλύτερος δυνατός αυτοματισμός της παραγωγικής διαδι-
κασίας με ταυτόχρονο περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου και αφετέρου η βελτίωση του 
χρόνου ανταπόκρισης. Το 2016, μέσω στοχευμένης προσέγγισης key customers και νέων συ-
νεργασιών, προγραμματίζονται ενέργειες που θα ελαχιστοποιήσουν το χρόνο ανταπόκρισης, 
παράλληλα με την καλύτερη διαχείριση κινδύνων. 
Τέλος, ολοκληρώθηκε και είναι ήδη σε εφαρμογή η νέα Πιστωτική Πολιτική, η οποία αποτελεί 
ένα σύγχρονο και εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης των εισερχόμενων αιτήσεων, βάσει των 
στρατηγικών κατευθύνσεων και στόχων της Τράπεζας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

ΚΑΡΤΕΣ & ePAyMENTS 

Η επιβολή περιορισμών στις αναλήψεις μετρητών και στην κίνηση κεφαλαίων στα μέσα της 
χρονιάς ήταν καθοριστική στη συμπεριφορά του τραπεζικού κοινού προς τα αντικείμενα, τα 
μεγέθη και τις δραστηριότητες του τομέα Cards & ePayments της Τράπεζας. 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΩΝ - CARD ISSUING 

Οι εξελίξεις του 2015 είχαν ως κύριο αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση στην έκδοση και 
στη χρήση των χρεωστικών καρτών, υπερτριπλασιάζοντας το πλήθος και τον όγκο αγορών 
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014. Σε συνολική 
ετήσια βάση, οι χρεωστικές κάρτες παρουσίασαν αύξηση κατά 136% ως προς το πλήθος 
συναλλαγών αγορών και 149% ως προς τον όγκο συναλλαγών αγορών. Για τις πιστωτικές 
κάρτες, τα αντίστοιχα ποσοστά ανήλθαν σε 22% και 10%, ενώ για τις προπληρωμένες κάρτες 
οι αντίστοιχες ετήσιες μεταβολές ήταν αρνητικές ως αποτέλεσμα των περιορισμών στη λει-
τουργία τους λόγω των capital controls. Το 2015 εκδόθηκαν συνολικά 1,5 εκατ. νέες κάρτες, εκ 
των οποίων τα 1,4 εκατ. ήταν contactless. Οι χρεωστικές κάρτες εκδόθηκαν με τη διαδικασία 
άμεσης έκδοσης και παράδοσης στα καταστήματα της Τράπεζας. Υλοποιήθηκαν περισσότερες 
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από 100, συνολικά, ενέργειες προώθησης προϊόντων και ανάπτυξης εργασιών, με πολλές από 
αυτές σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους καθώς και αθλητικά σωματεία, προσφέρο-
ντας σημαντικά οφέλη ανταπόδοσης για τους κατόχους καρτών, με πολύ θετική επίδραση στο 
αντίστοιχο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο. Επιπλέον, κατά το 2015 λανσαρίστηκαν δύο νέα co-
branded προϊόντα πιστωτικών καρτών. Χτίζοντας στο ήδη υψηλό υπόβαθρο καινοτομίας, το 
2015 η Τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς την πιλοτική εφαρμογή mobile payments “Smartup”, 
προδιαγράφοντας ήδη τα επόμενα βήματα, ούσα πρωτοπόρα για την ελληνική αγορά στο 
χώρο των mobile payments. Ταυτόχρονα, η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική και σε 
λειτουργικό επίπεδο, καθώς ολοκληρώθηκε η μετάπτωση άνω των 300.000 πιστωτικών και 
προπληρωμένων καρτών των συγχωνευμένων τραπεζών σε ένα ενιαίο σύστημα, με αποτέλε-
σμα τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ 

Η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων οδήγησε κατά το δεύτερο εξάμηνο 2015 
και σε μία σημαντική αύξηση των συναλλαγών αποδοχής καρτών που όμοιά της δεν είχε 
υπάρξει στην ελληνική αγορά. Αυξήθηκε ραγδαία και η ζήτηση για την εγκατάσταση νέων τερ-
ματικών PoS, καθώς πολλές επιχειρήσεις έσπευσαν να προμηθευτούν τερματικά λόγω της 
έλλειψης μετρητών στην αγορά. Η Τράπεζα, διαθέτοντας μία πλήρη γκάμα λύσεων στον τομέα 
της αποδοχής καρτών, τις λύσεις Paycenter PoS, ePoS και mPoS, κάλυψε με επιτυχία κάθε 
ανάγκη μίας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, για τις card present συναλλαγές σημειώθηκε διπλα-
σιασμός του τζίρου και των συναλλαγών για το έτος. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο των επιχειρή-
σεων που συνεργάζονται με την Τράπεζα αυξήθηκε κατά 126% και η εγκαταστημένη βάση των 
τερματικών PoS της Τράπεζας κατά 117%, με το σύνολο των νέων τερματικών να υποστηρίζει 
contactless συναλλαγές. Η Τράπεζα κατάφερε και ανταποκρίθηκε στον πολύ αυξημένο όγκο 
αιτημάτων για την εγκατάσταση νέων τερματικών, επενδύοντας στη δημιουργία ενός νέου 
συστήματος διαχείρισης αιτημάτων (workflow) για acquiring services, το οποίο της επέτρεψε 
να εγκρίνονται αιτήματα σε πραγματικό χρόνο και η εγκατάσταση ενός τερματικού PoS να 
πραγματοποιείται έως και εντός 3 ημερών. Ως νέες υπηρεσίες στο 2015, η Τράπεζα εισήγαγε 
με επιτυχία στην αγορά τη λύση mPoS (mobile PoS), που σε συνδυασμό με ένα smartphone 
ή μία υπολογιστική ταμπλέτα, αποτελεί την πλέον σύγχρονη και πλήρη λύση αποδοχής καρ-
τών πληρωμής για τον «κινούμενο» επαγγελματία, τον γιατρό, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρο-
λόγο, τον ασφαλιστή κ.ά. Μία υπηρεσία που λειτουργεί συνδυαστικά με την αποδοχή καρτών 
πληρωμής από το ίδιο τερματικό PoS είναι η υπηρεσία easypay PoINT, που επιτρέπει σε μία 
επιχείρηση μικρής λιανικής (π.χ. βιβλιοπωλεία-χαρτικά) να προσφέρει στους πελάτες της τη 
δυνατότητα εξόφλησης οφειλών, λογαριασμών, φόρων, ενισχύοντας τόσο την επισκεψιμότη-
τά της όσο και τα έσοδα από πρόσθετες προμήθειες. Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκαν και τα 
έργα μετάπτωσης των χαρτοφυλακίων acquiring εμπόρων των συγχωνευμένων τραπεζών στα 
συστήματα της Τράπεζας, επιτυγχάνοντας σημαντικές οικονομίες κλίμακας και επιτρέποντας 
την ενιαία διαχείριση και λειτουργία, χωρίς να υπάρξει καμία διακοπή στην εξυπηρέτηση των 
συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. 
Στον τομέα των eCommerce συναλλαγών, όπου η Τράπεζα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην 
ελληνική αγορά με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία και η σύνα-
ψη σημαντικών νέων συνεργασιών. Μέσω της πλατφόρμας ePoS, εξυπηρετήθηκαν συναλλα-
γές αυξημένες κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ο διενεργούμενος κύκλος 
εργασιών αυξήθηκε κατά 25%. Σημαντική ανάπτυξη γνώρισαν υπηρεσίες, όπως η υποστήρι-
ξη multicurrency συναλλαγών, που προσφέρεται για πάνω από 50 διαφορετικά νομίσματα, 
καθώς και η πλατφόρμα “one-Click-Pay”, που αποτελεί μία από τις πλέον ολοκληρωμένες 
λύσεις tokenization στην ευρωπαϊκή αγορά, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν 
τις δυνατότητες που προσφέρουν πλέον οι mobile εφαρμογές. Οι παραπάνω υπηρεσίες συν-
δυάζονται με πολλές άλλες, όπως advanced antifraud συστήματα, δυνατότητες διόδευσης 
συναλλαγών σε τρίτες τράπεζες, που καθιστούν το offering της Τράπεζας στο συγκεκριμένο 
χώρο εξαιρετικά ανταγωνιστικό και ό,τι πιο ολοκληρωμένο προσφέρεται σήμερα στην αγορά. 
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ePAyMENTS 

Οι πληρωμές προς Τρίτους από τα κανάλια πληρωμών της Τράπεζας συνέχισαν να αποτε-
λούν το 2015 έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα συναλλακτικότητας με τους πελάτες, καθώς  
και πηγή προμηθειών συναλλαγών. Το χαρτοφυλάκιο των σχέσεων με τρίτους αυξήθηκε κατά 
15%, οι νέες διατραπεζικές συνεργασίες για την Dias Credit Tranfer αυξήθηκαν κατά 53%, ενώ 
για την Dias Direct Debit κατά 58%. Ο αριθμός συναλλαγών αυξήθηκε κατά 38% ενώ η αξία 
τους κατά 18%. Μέσα στο έτος έγιναν σημαντικές ενέργειες για την προσαρμογή της Τράπεζας 
και των συνεργαζόμενων οργανισμών στον τομέα των πληρωμών, με τις απαιτήσεις του Κανο-
νισμού ΕΕ 260/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για την πλήρη 
μετάβαση στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Πληρωμών (SEPA).
Η υπηρεσία easypay PoINT σημείωσε μέσα στο έτος σημαντικά ποσοστά ανάπτυξης της πε-
λατειακής της βάσης. Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα είσπραξης λογαριασμών και 
οφειλών σε τρίτα συνεργαζόμενα με την Τράπεζα σημεία. Το 2015 προστέθηκαν στο Δίκτυο 
easypay PoINT εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις, κυρίως από τον χώρο της μικρής λιανικής, 
που προσέφεραν στους πελάτες τους υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών easypay PoINT μέσω 
της Τράπεζας, αυξάνοντας την επισκεψιμότητα στο κατάστημά τους αλλά και εξασφαλίζοντας 
ένα σημαντικό επιπλέον εισόδημα. Παράλληλα, η Τράπεζα σύναψε συνεργασίες με εταιρείες 
παροχής υπηρεσιών είσπραξης οφειλών αλλά και ιδρύματα πληρωμών, προσφέροντας την 
υπηρεσία easypay PoINT με διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα συνεργασίας (white label). Το 
2015 εντάχθηκαν στην γκάμα των υποστηριζόμενων πληρωμών δεκάδες νέοι οργανισμοί και 
επιχειρήσεις, υποστηρίχθηκαν οι δημοφιλέστερες πληρωμές του Υπουργείου Οικονομικών, 
ενώ άρχισε η υλοποίηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών, οι οποίες και θα διατεθούν μέσω του 
easypay PoINT καναλιού το προσεχές διάστημα. 

SELF SERVICE BANkING 

Στο τέλος του 2015 το Δίκτυο ΑΤΜ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αριθ-
μούσε 1.817 μηχανήματα, εκ των οποίων τα 839 ήταν εγκατεστημένα σε καταστήματα της 
Τράπεζας και τα 978 σε σημεία εκτός Τράπεζας, καθιστώντας το το μεγαλύτερο Δίκτυο ATM 
στην Ελλάδα, με μερίδιο που ξεπερνά το 32%. Τη χρονιά αυτή, στα ΑΤΜ πραγματοποιήθηκε 
το 83% των αναλήψεων μετρητών της Τράπεζας και το 10% των συνολικών συναλλαγών 
καταθέσεων. Το τελευταίο τετράμηνο του έτους ξεκίνησε να προσφέρεται η υπηρεσία «Πει-
ραιώς free wifi», που έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό, αποσπώντας και ιδιαίτερα θε-
τικές αναφορές στον Τύπο.
Πολύ σημαντικό κανάλι εξυπηρέτησης της Τράπεζας αποτελούν τα easypay kiosks, διατη-
ρώντας ένα μερίδιο αγοράς που διαμορφώνεται στο 41%. Έτσι, 562 kiosks είναι εγκατεστη-
μένα τόσο στο Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας όσο και σε τρίτα σημεία που προσφέρουν 
διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και πρόσβασης στο κοινό. Οι συναλλαγές στα kiosks αυξήθη-
καν κατά 6% έναντι του 2015, εκτελέστηκε το 27% των καταθέσεων, το 38% των πληρωμών 
πιστωτικής κάρτας, το 30% των πληρωμών δανείων και το 40% των ενημερώσεων βιβλιαρί-
ων, επιβεβαιώνοντας ότι τα μηχανήματα, πέραν της ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών, 
συμβάλλουν σημαντικά και στην αποφόρτιση των ταμείων των καταστημάτων. 

FRAUD & RISk 

Η αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών στο 2015, τόσο με κάρτες όσο και με τη χρήση 
άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής σε όλα τα ηλεκτρονικά κανάλια, επέφερε και αύξηση 
των εργασιών στον τομέα Fraud & Risk. Με σκοπό τον περιορισμό κακόβουλων συναλλαγών, 
την εγγύηση της ασφάλειας των συναλλαγών των πελατών της Τράπεζας, αλλά και τη μείω-
ση του λειτουργικού κινδύνου, ο εν λόγω τομέας διατήρησε παράλληλα την ομαλή συναλλα-
κτική ροή λειτουργώντας σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο. Το 2015, το τμήμα Fraud & 
Risk διαχειρίστηκε με εξαιρετικά αποτελέσματα τον πολύ αυξημένο όγκο συναλλαγών μέσω 
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καρτών και e-banking που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της επιβολής των μέτρων περιορι-
σμού στην κίνηση κεφαλαίων, συμβάλλοντας στο αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης για 
τους πελάτες της Τράπεζας. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES 

Η Πειραιώς Direct Services (PDS) έχει ως πρωταρχική αποστολή την εξυπηρέτηση των πε-
λατών και των συνεργατών του Ομίλου μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας. 
Κύρια επιδίωξη της PDS είναι να προσφέρει στην Τράπεζα ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες 
αποτελώντας βασικό βραχίονα επικοινωνίας με τους πελάτες της, να βοηθά την Τράπεζα να 
αναπτύσσεται συνεχώς και να τη διευκολύνει στην αποστολή της να αποτελεί ηγέτιδα τράπεζα 
στον ελληνικό χώρο.
Το 2015 η εταιρεία υποστήριξε τις δεκάδες ενέργειες της Τράπεζας. Ενδεικτικά: 

•  τη δημιουργία εξειδικευμένης ομάδας για τους 
πελάτες του Personal Banking,

•  τη δημιουργία ομάδας υποστήριξης κλήσεων 
για τον Κώδικα Δεοντολογίας, 

•  τη λειτουργία ειδικής γραμμής εξυπηρέτησης 

πελατών private banking, 
•  τη μετάπτωση πιστωτικών καρτών των συγχω-

νευμένων τραπεζών, 
•  τις έρευνες ικανοποίησης πελατών, και 
•  τις ενημερωτικές/προωθητικές ενέργειες.

Ταυτόχρονα, και προκειμένου να ανταποκριθεί στη ραγδαία αύξηση των εισερχόμενων κλήσε-
ων (+34% σε σχέση με το 2014), προχώρησε σε ενίσχυση των απαντητικών και υποστηρικτι-
κών ομάδων, ενώ κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη βελτίωση των δεικτών εξυπηρέτησης 
αλλά και της ικανοποίησης των πελατών σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας. 
Για τους παραπάνω λόγους δόθηκε βαρύτητα στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων 
καθώς και στην ενίσχυση των μηχανογραφικών υποδομών της εταιρείας. 
Αξιοσημείωτη είναι η ανταπόκριση της PDS στις απαιτήσεις που ανέκυψαν κατά την περίοδο της 
έναρξης των capital controls και των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και επέφεραν 
σημαντικές αλλαγές στις διαδικασίες εξυπηρέτησης αλλά και στη φύση των κλήσεων:

•  μ.ό. εισερχόμενων μηνιαίων κλήσεων2 1ου εξα-
μήνου έναντι Ιουλίου: 240.496 έναντι 564.932 
(αύξηση 135%), 

•  μ.ό. εισερχόμενων μηνιαίων e-mails 1ου εξαμή-
νου έναντι Ιουλίου: 1.964 έναντι 8.794 (αύξηση 
348%), 

•  διαχείριση 8.573 εμβασμάτων και 382 μισθο-
δοσιών, διαδικασίες οι οποίες ανατέθηκαν 
εκτάκτως στην PDS. 

Αρκετοί από τους ποιοτικούς δείκτες άντεξαν την πίεση των κλήσεων και διατηρήθηκαν σε 
υψηλά επίπεδα, όπως το ποσοστό διακράτησης πιστωτικών καρτών (71%) και ικανοποίησης 
των πελατών (89%). 
Η PDS κατέκτησε το χρυσό βραβείο στο διαγωνισμό BITE Awards 2015 στην κατηγορία 
CCenter Technologies, για το σύστημα Φωνητικής Αναγνώρισης και Εξυπηρέτησης Ανοιχτού 
Διαλόγου (NLU Voice IVR). 

ΤΡΑΠΕΖΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – BANCASSURANCE 

Το συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ανήλθε σε €263 εκατ. για το 2015, 
ενώ τα προβλεπόμενα συνολικά μεικτά έσοδα από τις ασφαλιστικές εργασίες σε €45,5 εκατ., 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 27% σε σχέση με το περασμένο έτος. 
Η μονάδα Bancassurance της Τράπεζας συστάθηκε το 2008 με στόχο την ανάπτυξη συ-
στηματικών πωλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κυρίως μέσω των καταστημάτων 
αλλά και μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας με τον πελάτη (call center, πλατφόρ-
μα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank). Με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της αποσκοπεί 

2 Συμπεριλαμβάνονται 

οι κλήσεις για υποστήριξη 

Δικτύου καταστημάτων.
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στην αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργασιών με τις ασφαλιστικές εταιρείες ΝΝ EAAEΖ 
και ERGo AAEZ, μεγιστοποιώντας τα οφέλη για την Τράπεζα και τους πελάτες της. Σε συνερ-
γασία με τη θυγατρική εταιρεία Πειραιώς Πρακτορειακή, καθώς και τις λοιπές τραπεζικές 
μονάδες, η μονάδα στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων τραπεζοασφαλιστικών προϊ-
όντων και μηχανισμών αυτόματης διαχείρισης και εξυπηρέτησης του πελάτη.
Οι βασικοί άξονες βελτίωσης και παρακολούθησης είναι: 

•  η αποτελεσματική πώληση τραπεζοασφαλιστι-
κών προϊόντων, σε συνδυασμό με τη σωστή, 
ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση του συνόλου 
των πελατών μέσω της παρακίνησης και της 
διαρκούς εκπαίδευσης των στελεχών των κα-
ταστημάτων, 

•  η παρακολούθηση της ποιότητας πωλήσεων 
μέσω της συνεχούς εξέλιξης των απαιτούμενων 
διαδικασιών και συστημάτων πωλήσεων για 
την ανάπτυξη και διατήρηση του χαρτοφυλακί-
ου (quality of sales), 

•  η ανάπτυξη εργαλείου επιχειρηματικής ευφυΐας 

(business intelligence tool), με σκοπό την ποιο-
τική ανάλυση και απεικόνιση του χαρτοφυλακί-
ου. Με τη χρήση της νέας αυτής πλατφόρμας θα 
επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση του χαρτοφυ-
λακίου των τραπεζοασφαλιστικών εργασιών, 

•  η ενίσχυση της ομάδας ανάπτυξης των πωλή-
σεων του Bancassurance με sales coaches, οι 
οποίοι θα βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα 
στελέχη του Δικτύου των καταστημάτων, τόσο 
για να υποστηρίζουν την προσπάθειά τους όσο 
και να εμπλουτίζουν τις γνώσεις και δεξιότητές 
τους για θέματα πωλήσεων και διαδικασιών.

Όλοι οι πελάτες έχουν την επιλογή σύγχρονων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που 
καλύπτουν κάθε ανάγκη. Τα εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου είναι διαθέσιμα σε κάθε κα-
τάστημα της Τράπεζας προκειμένου να βοηθήσουν τους πελάτες να κατανοήσουν και να επι-
λέξουν τα προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες τους. 
Η μεγάλη ανάπτυξη που είχε η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια και η στρατηγική στόχευση στην 
προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων φέρνουν το Bancassurance της Τράπεζας με σημαντικό 
μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα (34% το 2015), αυξάνοντας το αίσθημα ευθύνης για τη δημιουρ-
γία νέων προϊόντων τόσο στους παραδοσιακούς κλάδους των γενικών ασφαλειών όσο και 
στον κλάδο της υγείας και γενικότερα των προϊόντων ζωής. 
Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των πωλήσεων και ανταποκρινόμενη στις εξελισσόμε-
νες ανάγκες των πελατών για πρωτοποριακά και ευέλικτα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, εάν 
και ήταν ιδιαίτερη χρονιά το 2015, η Τράπεζα δημιούργησε, σε συνεργασία με κορυφαίες 
ασφαλιστικές εταιρείες, και προώθησε 6 νέα προϊόντα στους κλάδους ζωής, υγείας, αστικής 
ευθύνης και αυτοκινήτου. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ 

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη διαχείριση, στην τεχνική υποστήρι-
ξη ασφαλιστικών προγραμμάτων αλλά και στην οργάνωση συστημάτων εξυπηρέτησης των 
πελατών, η Πειραιώς Πρακτορειακή, σε συνεργασία με το Bancassurance της Τράπεζας, δια-
χειρίζεται τις αποκλειστικές συνεργασίες της Τράπεζας με τις ασφαλιστικές εταιρείες ΝΝ ΕΑ-
ΑΕΖ στον κλάδο ζωής και ERGo ΑΑΕΖ στον κλάδο ζημιών. Δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα σε 
συνεργασία με το Bancassurance της Τράπεζας και τις δύο ανωτέρω ασφαλιστικές εταιρείες, 
αξιοποιώντας το πελατολόγιο και τις ανάγκες του Ομίλου και έχοντας ως στόχο τα προϊόντα 
που προσφέρονται μέσα από το Δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας να συνδυάζουν τις 
μέγιστες παρεχόμενες υπηρεσίες με την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και την ανταγω-
νιστικότητα προς όφελος του πελάτη.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΕ 

Η Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων, θυγατρική του Ομίλου σε ποσοστό 100%, ιδρύθηκε το 
2006. Η εταιρεία παρέχει όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών και υπηρεσιών για επι-
χειρήσεις, εξασφαλίζοντας στο έπακρο τις ανάγκες από ασφαλιστικούς κινδύνους. 
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να αξιοποιεί τις συνεργασίες με υγιείς και δρα-
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στήριες επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Τράπεζα, προσφέροντας εξειδικευμένα και 
καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργικότητα 
και τη βιωσιμότητά τους σε περίπτωση που επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος τόσο σε υλικές 
ζημίες όσο και σε οικονομικές απώλειες.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος κατέχει ιστορικά ισχυρή θέση στην παροχή υπηρεσιών χρηματοδότη-
σης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Προσφέρει 
μία ευρεία γκάμα από καταθετικά και χρηματοδοτικά προϊόντα προς επιχειρήσεις, συμπερι-
λαμβανομένων των συμβουλευτικών υπηρεσιών σε οικονομικά και επενδυτικά θέματα και σε 
παροχή δανείων (είτε σε ευρώ είτε σε άλλα νομίσματα), υπηρεσιών συναλλάγματος, ασφαλι-
στικών προϊόντων, υπηρεσιών θεματοφυλακής και υπηρεσιών εισαγωγών-εξαγωγών. 
Πρωταρχικό μέλημα της Τράπεζας είναι η επιλογή υψηλής ποιότητας πελατών και η συστη-
ματική παρακολούθησή τους βάσει των πλέον εξελιγμένων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων. 
Παράλληλα, με ιδιαίτερη προσοχή πραγματοποιούνται: η έκθεση στους υγιέστερους κλάδους 
δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση πιστοδοτήσεων με ισχυρά καλύμματα και εξασφαλίσεις, η 
τιμολόγηση σε συνάρτηση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο και η διαρκής προσπάθεια για 
αύξηση των σταυροειδών πωλήσεων. 
Προς την κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο έχει η Πίστη Ομίλου η οποία συμμετέχει ενεργά και 
συστηματικά, μέσω ομάδων εξειδικευμένων στελεχών, στην προσπάθεια ορθής διαχείρισης 
του πιστωτικού κινδύνου (credit risk) που προέρχεται από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 
πιστοδοτήσεων του Ομίλου, με την εφαρμογή ενιαίας πιστωτικής πολιτικής και πρακτικής, 
καθώς και με την πιστή τήρηση των διαδικασιών έγκρισης, ανανέωσης και στενής παρακο-
λούθησης πιστοδοτικών ορίων.
Στο πλαίσιο των ενεργειών θωράκισης του ισολογισμού του Ομίλου, και το 2015 εφαρμόστη-
καν αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων προς μεγάλες και με-
σαίες επιχειρήσεις, ενώ εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης, ενίσχυσης των 
εξασφαλίσεων και προσαρμογής της τιμολόγησης ανάλογα με τον αναληφθέντα κίνδυνο. 

ΠΙΣΤΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι έμπειρες και εξειδικευμένες ομάδες Credit officers, μέσω της συμμετοχής τους στην εγκρι-
τική διαδικασία, εστίασαν στη χρηματοδοτική στήριξη των βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων 
και στην ορθολογική επιλογή μέτρων ρύθμισης πιστοδοτήσεων που αφορούν πιστούχους με 
οικονομικές δυσκολίες. 
Επιπλέον, συμμετείχαν ενεργά και συστηματικά στη συνεχή προσπάθεια ορθής διαχείρισης 
του πιστωτικού κινδύνου (credit risk), παρακολούθησης της ποιότητας του επιχειρηματικού 
χαρτοφυλακίου και σωστής εφαρμογής της πιστωτικής πολιτικής. 
Τέλος, το 2015, σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, ολοκληρώθηκαν έργα που απο-
σκοπούν στη βελτίωση των διαδικασιών credit. 

ΠΙΣΤΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Πίστη Μικρών Επιχειρήσεων επένδυσε σε περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών 
αξιολόγησης των πιστούχων αρμοδιότητάς της, με σκοπό την επιτάχυνση της εξυπηρέτησής 
τους με παράλληλη διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας. Η μονάδα διαθέτει εσωτερι-
κή τμηματοποίηση, η οποία επιτρέπει τη βαθιά γνώση των διαφόρων τμημάτων του πελατο-
λογίου που διαχειρίζεται (μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες), διασφα-
λίζοντας την άμεση εξυπηρέτηση ενός νευραλγικού τμήματος της ελληνικής οικονομίας που 
έχει επηρεαστεί ιδιαιτέρως από την τρέχουσα οικονομική συγκυρία. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ρυθμίσεις οφειλών σε καθυστέρηση, συμβάλλοντας στην εξυ-
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γίανση του χαρτοφυλακίου με σκοπό την ομαλότερη επανένταξη των βιώσιμων πελατών στο 
υγιές χαρτοφυλάκιο. Επίσης, το τμήμα Merchant Business, ανταποκρινόμενο στην αυξημένη 
ζήτηση για εγκατάσταση PoS, ιδιαίτερα μετά την επιβολή των capital controls, προσάρμο-
σε τις διαδικασίες αξιολόγησης με στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μελλοντικής 
αθέτησης από τον έμπορο, η οποία θα είχε άμεση αρνητική επίπτωση στη φήμη της Τράπεζας. 
Κατά τη διάρκεια του 2015, ενισχύθηκε περαιτέρω η εξειδικευμένη ομάδα Πιστωτικής Πολι-
τικής & Ανάλυσης Χαρτοφυλακίου, ολοκληρώνοντας σημαντικά έργα που αφορούν τη βελτί-
ωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων και τη βέλτιστη διαχείριση των προ-
βληματικών απαιτήσεων. Η Πιστωτική Πολιτική της Τράπεζας προσαρμόζεται συνεχώς, ώστε 
να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις αυξανόμενες απαιτήσεις και μεταβαλλόμενες συνθήκες που 
επικρατούν σήμερα στο οικονομικό περιβάλλον. Στόχος είναι η διασφάλιση της ισορροπίας 
μεταξύ του κινδύνου που αναλαμβάνει η Τράπεζα μέσω των πιστοδοτήσεων και της σημαντι-
κής στήριξης που προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εγχώριες εξελίξεις τη χρονιά που πέρασε επηρέασαν τις καταθέσεις επιχειρήσεων, με απο-
τέλεσμα αυτές να παρουσιάσουν μεταβλητότητα.
Η Τράπεζα, παρά τη δυσμενή συγκυρία, εξακολουθεί να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της σε συ-
νεργασίες με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εντός του 2015 συμμετείχε 
σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ευρεία συνεργασία με δήμους, δημοτικές επι-
χειρήσεις, νομαρχίες, νοσοκομεία, ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ασφαλιστι-
κά ταμεία, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, με αποτέλεσμα την έναρξη ικανοποιητικού αριθμού νέων συνερ-
γασιών και καταθέσεων, την ενίσχυση της πελατειακής βάσης και το σημαντικό περιθώριο 
ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων. 
Η μονάδα του Δημοσίου Τομέα της Λιανικής Τραπεζικής, Δίκτυα και Καταθέσεις συνέχισε κατά 
τη διάρκεια του 2015 την προσφορά ολοκληρωμένων και τεχνολογικά καινοτόμων λύσεων 
προς τους φορείς του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και των Νομικών Προσώπων 
Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, καλύπτοντας όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων 
τους (ταμειακή διαχείριση, τοποθετήσεις κεφαλαίων, μισθοδοσία προσωπικού, αυτοματοποι-
ημένα συστήματα εισπράξεων και πληρωμών, υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής κ.λπ.). 
Πιο συγκεκριμένα, η Τράπεζα συμμετείχε κατά το 2015 σε πλέον των 700 προσκλήσεων εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος για ευρεία συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα, με αποτέλεσμα τη δια-
σφάλιση πληθώρας νέων συνεργασιών, καθώς και την προσέλκυση ικανοποιητικού ύψους 
καταθέσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται η στρατηγική συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ (με αντικείμενο 
την παροχή προνομιακών τραπεζικών προϊόντων προς το στρατιωτικό και πολιτικό προσω-
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους καθώς και προς τους αποστράτους 
και συνταξιούχους πολιτικούς υπαλλήλους των ΕΔ), η ανανέωση της συνεργασίας με το Πανε-
πιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο κ.λπ. 
Επίσης, καθοριστική ήταν και η συνδρομή του τομέα στην προσπάθεια της Τράπεζας για την 
προσέλκυση και διαχείριση νέων μισθοδοσιών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς 
και για την προσαρμογή του υφιστάμενου πελατολογίου στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού 
πλαισίου που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές και υπαγορεύει η Κοινοτική Οδηγία 260.
Συνολικά, στον τομέα των μισθοδοσιών η Τράπεζα εξυπηρετεί περισσότερους από 1 εκατ. 
εργαζομένους του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Όμιλος διατηρεί σημαντική παρουσία στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων στην εγχώρια 
αγορά, με διασπορά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και με έμφαση στην παροχή υπη-
ρεσιών προς τις μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Το σύνολο των δανείων προς επι-
χειρήσεις στην Ελλάδα στις 31.12.2015 διαμορφώθηκε σε €41 δισ. 
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Η χορήγηση εμπορικών δανείων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με τη μορφή πιστωτικών 
γραμμών με κυμαινόμενα επιτόκια. Επιπλέον, ο Όμιλος παρέχει εγγυητικές επιστολές και εγ-
γυήσεις για τους πελάτες του. Επίσης, έχει χορηγήσει δάνεια σε όλους τους επιχειρηματικούς 
κλάδους, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τις κατασκευές, την 
ενέργεια, τις υποδομές, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, αλλά και την αγροτική παραγωγή. 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το πεδίο των δραστηριοτήτων της Τραπεζικής Μεγάλων Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την πα-
ροχή τραπεζικών υπηρεσιών, δάνεια για σύνθετες συναλλαγές, τη χρηματοδότηση έργων, τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 
σχέση με την αναδιάρθρωση χρεών και μεγάλων έργων υποδομής (συμβουλευτική υποδομών).

Σύνθετες Χρηματοδοτήσεις Ομίλου 
Η μονάδα Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων Ομίλου (ΣΧΟ) δραστηριοποιείται στην παροχή 
εξειδικευμένων τραπεζικών εργασιών, στη διοργάνωση και συμμετοχή σε σύνθετες χρημα-
τοδοτικές συναλλαγές (structured finance) στους τομείς των μεταφορών (transportation), 
υποδομών (infrastructure), της ακίνητης περιουσίας (real estate), της ενέργειας (energy) 
και των τηλεπικοινωνιών (telecoms), καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε 
μεγάλα έργα υποδομών, σε συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και σε ανα-
πτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους.
Βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της στρατηγικής της ΣΧΟ είναι η δημιουργία προστι-
θέμενης αξίας για την Τράπεζα και τους πελάτες της μέσω της αποτελεσματικής διαχείρι-
σης του χαρτοφυλακίου και της περαιτέρω ανάπτυξής του στη βάση της προσαρμοσμένης 
προσέγγισης της εκάστοτε συναλλαγής. Παράλληλα, επιδιώκεται η εκμετάλλευση συνερ-
γειών και προσέλκυσης εργασιών με λοιπές υπηρεσίες της Τράπεζας στο πλαίσιο της ολι-
στικής αντιμετώπισης των αναγκών των πελατών της.
Η επιχειρηματική στρατηγική της ΣΧΟ για το 2015 εναρμονίσθηκε με τα δεδομένα της 
αγοράς και κινήθηκε στους ακόλουθους άξονες:

•  Δυναμική παρακολούθηση του υφιστάμενου 
χαρτοφυλακίου σύνθετων επιχειρηματικών 
χρηματοδοτήσεων συνδυαστικά με αξιολόγη-
ση και προώθηση σχεδίων αναδιάρθρωσης.

•  Αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων συγ-
χρηματοδότησης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
μηχανισμών και προγραμμάτων.

•  Περαιτέρω επέκταση του χαρτοφυλακίου 
σε χρηματοδοτήσεις επενδύσεων πράσινης 
επιχειρηματικότητας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις αισιόδοξες προοπτικές του κλάδου και τα 
πολλαπλά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, 
στο πλαίσιο προώθησης ενός προτύπου 
ανάπτυξης της χώρας προσαρμοσμένου στις 

σύγχρονες διεθνείς τάσεις και απαιτήσεις. 
•  Αναζήτηση ενεργούς συμμετοχής σε χρημα-

τοδοτήσεις μεγάλων έργων υποδομών και 
αποκρατικοποιήσεων.

•  Αξιοποίηση του πρωταγωνιστικού ρόλου 
της Τράπεζας για την προσέλκυση παράλ-
ληλων εργασιών σε όλα τα έργα που χρη-
ματοδοτούνται.

•  Υποστήριξη των χρηματοδοτούμενων έρ-
γων και του επιχειρηματικού χαρτοφυλα-
κίου με όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
συμβουλές προκειμένου να ελαχιστοποιη-
θεί ο αντίκτυπος της επιβολής περιορισμών 
στην κίνηση κεφαλαίων στη χώρα. 

Στη βάση των ανωτέρω, η ΣΧΟ, για το έτος 2015, κατάφερε να διατηρήσει την υψηλή 
ποιότητα του χαρτοφυλακίου χρηματοδοτήσεων και τα σημαντικά καταθετικά υπόλοιπα 
πελατών, επιτυγχάνοντας παράλληλα διατήρηση στα έσοδα εκ τόκων και προμηθειών από 
εγγυοδοσίες. Ταυτόχρονα, σε μία περίοδο που χαρακτηρίσθηκε από αλλαγή του κλίματος 
για το σύνολο της οικονομίας, η Τράπεζα:

•  Στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτο-
βουλίας JESSICA και σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ολοκλή-
ρωσε τη χρηματοδότηση τριών (3) έργων 

κατασκευής και λειτουργίας μονάδων βιο-
αερίου τα οποία είναι τα πρώτα που ολο-
κληρώνονται μέσω του προγράμματος, 
αποτελώντας ταυτόχρονα από τις πρώτες 
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επενδύσεις βιοαερίου, αντίστοιχου με-
γέθους στη χώρα. Παράλληλα, μέσω της 
Τράπεζας και του προγράμματος, προχωρά 
η διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποί-
ησης πέντε (5) ακόμα έργων στην Κεντρική 
Μακεδονία και τη Θεσσαλία, συμβάλλοντας 
σημαντικά στην αξιοποίηση κοινοτικών 
πόρων και στη στήριξη βιώσιμων επενδύ-
σεων ενισχύοντας την ελληνική οικονομία 
και την επιχειρηματικότητα σε τοπικό–πε-
ριφερειακό επίπεδο. 

•  Πιστή στη δέσμευσή της για στήριξη επεν-
δύσεων πράσινης ενέργειας, συνέχισε στα-
θερά στη χρηματοδότηση επενδύσεων σε 
ανανεώσιμες πηγές, κυρίως αιολικών και 
υδροηλεκτρικών πάρκων, υπογράφοντας 
συμβάσεις χρηματοδότησης για έργα συ-
νολικής ισχύος 60MW, εκ των οποίων έργα 
σε αιολικά πάρκα ισχύος 20MW ολοκλη-
ρώθηκαν εντός του έτους, ενώ συνεχίζεται 
η αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης 
σε χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος 
μεγαλύτερης των 100MW.

•  Στα πλαίσια αξιοποίησης χρηματοδοτικών 
εργαλείων και ενίσχυσης της ρευστότη-
τας στην οικονομία, η ΣΧΟ ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία συμβατικής αποτύπωσης και 
εκταμίευσης πόρων ύψους €24 εκατ. χρη-
ματοδοτώντας μέσω του Ελληνικού Επεν-
δυτικού Ταμείου (Institution for Growth 
– IFG) έργα στους τομείς του τουρισμού, 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του 
αγροτο-διατροφικού τομέα. 

•  Στο πλαίσιο των προσπαθειών επανεκκίνησης 
της ελληνικής οικονομίας και της υλοποίησης 
ενός αναπτυξιακού προγράμματος υποδομών, 
στήριξε επενδυτικά σχήματα που συμμετεί-
χαν σε διαγωνισμούς αποκρατικοποιήσεων 
ή ΣΔΙΤ, αφενός παρέχοντας συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε υποψήφιες κοινοπραξίες (ΔΙΑ-
ΔΥΜΑ) και αφετέρου κα- ταθέτοντας την 
καταρχήν πρόθεση για ανάληψη δέσμευσης 
κάλυψης σημαντικού μέρους των χρηματο-
δοτικών αναγκών των εν λόγω επενδύσεων 
(περιφερειακά αεροδρόμια).

•  Σε συνέχεια των συζητήσεων για την ανα-
διάρθρωση του έργου αυτοκινητόδρομος 
ΜΩΡΕΑΣ ΑΕ (Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα 
και τμήμα Λεύκτρο-Σπάρτη), η Τράπεζα ως 
ο μεγαλύτερος εμπορικός χρηματοδότης 
του έργου στήριξε την εταιρεία στην προ-
σπάθειά της για αποκατάσταση της ισορ-
ροπίας στο έργο και επανεκκίνησης των 
κατασκευαστικών εργασιών.

•  Στήριξε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα 
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της και τον 
πρωταγωνιστικό της ρόλο στα έργα υπο-
δομών και προέβη σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειμένου να μην υπάρξουν 
εκτροπές στα χρονοδιαγράμματα κατα-
σκευής και συνέπειες από καθυστέρηση 
εξόφλησης υποχρεώσεων προς προμηθευ-
τές και αλλοδαπούς δανειστές, ως αποτέλε-
σμα των περιορισμών στην κίνηση κεφα-
λαίων που ισχύει από τον Ιούνιο 2015. 

Ναυτιλιακή Τραπεζική 
Η Τράπεζα διατηρεί παρουσία στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, η οποία αποτελεί έναν από 
τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. 
Tο 2015 ήταν χρονιά αντιθέσεων για τη ναυτιλιακή αγορά που επηρεάστηκε ποικιλοτρόπως 
από σημαντικές μακροοικονομικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως η απρόσμενη 
πτώση της τιμής του πετρελαίου και των εμπορευματικών αγαθών, αλλά και η επιβράδυνση 
του ρυθμού ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου. 
Η ναυλαγορά πλοίων ξηρού φορτίου παρουσίασε έντονες διακυμάνσεις με ισχυρές όμως πτω-
τικές τάσεις. Σε συνέχεια ενός υποτονικού πρώτου τρίμηνου ακολούθησε πρόσκαιρη βελτίωση, 
που όμως αποδείχθηκε βραχύβια, με το δείκτη ξηρού φορτίου να καταγράφει διαδοχικά ιστο-
ρικά χαμηλά στο τέλος του 2015 που συνεχίστηκαν και κατά τους πρώτους μήνες του 2016. Η 
υπερπροσφορά πλοίων σε συνδυασμό με την επιβράδυνση της ανάπτυξης στην Κίνα και στις 
αναπτυσσόμενες χώρες οδήγησε τους ναύλους και τις αξίες των πλοίων σε ελεύθερη πτώση. 
Αντίστοιχη ήταν και η πορεία στα έσοδα των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. 
Από την άλλη πλευρά, ο κλάδος των δεξαμενοπλοίων επωφελήθηκε από τη συνεχιζόμενη 
πτώση των τιμών πετρελαίου, που προκάλεσε αυξημένη ζήτηση πλοίων με κύριο σκοπό 
την αποθήκευση φορτίων. 
Εν μέσω των ανωτέρω εξελίξεων, η Τράπεζα εξακολουθεί συντηρητική προσέγγιση εστιάζο-
ντας στην κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της με επιλεκτικές νέες χρηματοδοτήσεις, 
έμφαση στην ανάπτυξη παράπλευρων εργασιών και προώθηση του συνόλου των προϊόντων 
της Τράπεζας. Βασική στρατηγική παραμένει η συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου σε επιλεγ-
μένους και καταξιωμένους πελάτες, που αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνεχή στήριξή τους στις 
πλοιοκτήτριες εταιρείες σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου της ναυτιλιακής αγοράς.
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Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Ναυτιλιακή Τραπεζική αφορούν κυρίως τη χρη-
ματοδότηση της αγοράς πλοίων και την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών ναυτιλιακών 
εταιρειών (έκδοση εγγυητικών επιστολών, cash management, web banking, μετατροπές 
νομισμάτων). Οι χρηματοδοτήσεις επικεντρώνονται κυρίως στις δύο βασικές κατηγορίες 
πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου και δεξαμενόπλοιων.
Στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης των πελατών, η Ναυτιλιακή Τραπεζική παρέχει 
μέσω της εξειδικευμένης μονάδας Wholesale Financial Solutions ολοκληρωμένες λύσεις σε 
ομίλους των οποίων οι δραστηριότητες επεκτείνονται πέραν της ναυτιλίας και σε άλλους 
τομείς, όπως εταιρικές δραστηριότητες, επενδύσεις ακίνητης περιουσίας και χρηματοοικο-
νομικές επενδύσεις. Επιπρόσθετα, η ίδια μονάδα καλύπτει τις ανάγκες εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται σε υποστηρικτικούς προς τη ναυτιλία κλάδους, όπως η πετρέλευση πλοίων, 
η διαχείριση λιμένων κ.λπ.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Κατεξοχήν επιχειρηματικό πεδίο για την Τράπεζα είναι η παροχή τραπεζικών προϊόντων και 
υπηρεσιών προς τον χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, τον οποίο με συνέπεια στη-
ρίζει για δύο σχεδόν δεκαετίες στην Ελλάδα. Η Τράπεζα παρέχει υπηρεσίες και στους δύο 
τομείς των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Μέσω του ειδικού τομέα ευθύνης των 
Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών καλύπτει τους πελάτες που έχουν ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών έως €2,5 εκατ., ενώ τα εξειδικευμένα επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας καλύπτουν 
ΜΜΕ με ετήσιο κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ. έως €70 εκατ. 
Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα έχει επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη των μεσαίων και 
μικρών επιχειρήσεων. Η κάμψη της ζήτησης συμπαρέσυρε τον κύκλο εργασιών των επιχειρή-
σεων, γεγονός που, σε συνδυασμό με την περιορισμένη ρευστότητα και την αβεβαιότητα για 
τις οικονομικές εξελίξεις, καθιστά το περιβάλλον δυσμενές για την επιχειρηματική δραστη-
ριότητα. Ωστόσο, η προσέγγιση του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς προσφέρει μεγάλο 
περιθώριο για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης νέων υπηρεσιών και προϊόντων. 
Η υψηλού επιπέδου παρεχόμενη εξυπηρέτηση έχει ως αποτέλεσμα την εναρμόνιση με τα πι-
στοδοτικά κριτήρια και τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας των δανείων. Στο πλαίσιο αυτό, 
η πολιτική που ακολούθησε επί σειρά ετών η Τράπεζα για επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις 
αφορούσε τη λήψη σημαντικού βαθμού εξασφαλίσεων σε αυτό το δανειακό τμήμα. Σημειώνε-
ται ότι τα επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας αναλαμβάνουν επιπρόσθετα και την αξιολόγη-
ση αιτημάτων για επιχειρήσεις των οποίων τα χρηματοδοτικά αιτήματα έχουν ειδικό ή σύνθε-
το χαρακτήρα (με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή με κοινές υπουργικές αποφάσεις). 
Το 2015 αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε το νέο μοντέλο της Τραπεζικής Μικρών Επιχειρήσεων 
και Επαγγελματιών με τη δημιουργία εξειδικευμένης μονάδας, της οπoίας οι βασικές εργασίες 
συνίστανται στα εξής:
Προϊόντα Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών: με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων 
προϊόντων και ευέλικτων διαδικασιών, που στοχεύουν στην κάλυψη των επιμέρους αναγκών 
των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Κατά το 2015, δόθηκε 
έμφαση στην ποιοτική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, με έμφαση στη χρηματοδότηση υγιών 
επιχειρήσεων και επαγγελματιών μέσω των προϊόντων «Πειραιώς Επιχειρείν», καθώς και των 
εξειδικευμένων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων μέσω ΕΤΕΑΝ. Επιπρόσθετα, αναπτύ-
χθηκε η σειρά προϊόντων «Green Επιχειρείν» για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρή-
σεων, στηρίζοντας έμπρακτα τον πράσινο χαρακτήρα της Τράπεζας, ενώ ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία και η μετάπτωση του χαρτοφυλακίου της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας. 
Προς την κατεύθυνση της ολιστικής προσέγγισης των επιχειρήσεων, η Τράπεζα εισήγαγε τον 
θεσμό των προϊοντικών πακέτων που απευθύνονται σε κλάδους της οικονομίας με κοινά χα-
ρακτηριστικά και ανάγκες. Η πρώτη πιλοτική εφαρμογή ξεκίνησε με τον κλάδο του τουρισμού 
με το «Πειραιώς Tourism 360o» το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες που καλύ-
πτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αναγκών, όπως καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, 
χορηγήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ασφαλιστικά προϊόντα. 
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Τέλος, η εξειδικευμένη προϊοντική μονάδα έχει ενεργό συμμετοχή σε έργα που σχετίζονται με 
την επιπλέον αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του acquiring και της ανάπτυ-
ξης της νέας καινοτόμας πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για τερματικά αποδοχής καρτών. 
Εμπορικός σχεδιασμός/ανάπτυξη εργασιών: συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η στρατηγική 
τμηματοποίηση του πελατολογίου και εντάχθηκαν στο SBB Segment μικρών επιχειρήσεων και 
επαγγελματιών με σημαντικό μέγεθος καταθέσεων και ακόμη σημαντικότερο χαρτοφυλάκιο 
χορηγήσεων. Επιπρόσθετα, εφαρμόσθηκε το νέο επιχειρησιακό μοντέλο, το οποίο περιλαμ-
βάνει μοντέλο υπο-τμηματοποίησης πελατολογίου και εξυπηρέτησης πελατείας. Τα κύρια χα-
ρακτηριστικά του επιχειρησιακού μοντέλου είναι: 

•  Η ολιστική τραπεζική (total banking), που ση-
ματοδοτεί διαχείριση των πελατειακών σχέσε-
ων βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της επι-
χείρησης/επαγγελματία (δάνεια, καταθέσεις, 
υπηρεσίες, παράλληλες εργασίες). 

•  Ο ορισμός του priority πελάτη, δηλαδή επιχει-
ρήσεων με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης 
και κερδοφορίας καθώς και ευρύτητα και πο-
λυπλοκότητα αναγκών. Οι priority πελάτες θα 

απολαμβάνουν προσωποποιημένη εξυπηρέτη-
ση από ειδικευμένους συνεργάτες Μικρών Επι-
χειρήσεων και Επαγγελματιών, καθώς και εξει-
δικευμένα πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών. 

•  Η έμφαση στην ηλεκτρονική τραπεζική (web, 
mobile) με την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας της 
επιχείρησης και του επαγγελματία. 

SBB Sales Management & Business Development: προσδιορίσθηκαν τα κριτήρια ύπαρξης ρόλου 
Συνεργάτη Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών (ΣΜΕΕ) στα καταστήματα του Δικτύου. 
Έτσι έγινε αναθεώρηση της προηγούμενης δομής και τοποθετήθηκαν ΣΜΕΕ σε επιλεγμένα κατα-
στήματα τα οποία είτε ήδη διαθέτουν σημαντικό αριθμό πελατολογίου που μπορεί να προσθέσει 
αξία είτε δραστηριοποιούνται σε περιοχές με έντονο αναπτυξιακό ενδιαφέρον.
Στελεχώθηκε η ομάδα των SBB sales managers, από στελέχη με πολυετή εμπειρία στο Δίκτυο και 
τη λιανική τραπεζική, η οποία έχει ως ευθύνη την υλοποίηση του action plan στα αντίστοιχα κα-
ταστήματα ευθύνης, τη διασφάλιση της υλοποίησης της δραστηριότητας και της αποτελεσματι-
κότητας αυτής μέσα από τη στενή συνεργασία με τους ΣΜΕΕ και τους διευθυντές καταστημάτων. 
Δημιουργήθηκε η ομάδα Business Development από επίσης έμπειρα στελέχη, η οποία έχει ως 
ευθύνη την υποστήριξη των SBB sales managers, αλλά και των καταστημάτων τόσο εκείνων που 
διαθέτουν ρόλο ΣΜΕΕ όσο και εκείνων που δεν έχουν. Επίσης, έχει ευθύνη για τον σχεδιασμό 
ενεργειών, παρακολούθηση αποτελεσμάτων, συνεργασία με άλλες μονάδες της Τράπεζας και 
βεβαίως για την εκπαίδευση και τη στελέχωση. 
Θεσμοθετήθηκε το Σχολείο του Συνεργάτη Μικρών Επιχειρήσεων, με στόχο την επίτευξη 
ομοιογένειας σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων και την καλλιέργεια ενιαίας κουλτούρας.  
Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι μηχανισμοί διοικητικής πληροφόρησης και βελτιώθηκαν οι υποδο-
μές και τα διαθέσιμα εργαλεία. 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η Τράπεζα, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
δεδομένων των δυσκολιών που επικρατούν στην αγορά, προχώρησε σε μία σειρά στρατηγικών 
συνεργασιών, ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη παροχή ρευστότητας προς αυτές. 
Οι μορφές των χρηματοδοτικών εργαλείων που αξιοποίησε η Τράπεζα ήταν κυρίως εργαλεία 
συγχρηματοδότησης και επιμερισμού ρίσκου καθώς και γραμμές χρηματοδότησης με τη μορφή 
global loans. Στο πλαίσιο των συνεργασιών αυτών, εξασφάλισε χρηματοδοτικά προϊόντα σε συ-
νεργασία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ), την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) και το Ελληνικό Επενδυτικό 
Ταμείο (IfG). Η μονάδα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων έχει την ευθύνη της δημιουργίας και δια-
χείρισης χρηματοδοτικών προϊόντων σε συνεργασία με τους ανωτέρω αναπτυξιακούς φορείς. 
Τα χρηματοδοτικά προϊόντα που χορηγεί η Τράπεζα, αξιοποιώντας τις εθνικές και διεθνείς συ-
νεργασίες της, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα: 
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Δράση Επιχειρηματικής Επανεκκίνησης – ΕΤΕΑΝ ΑΕ 
Παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων 
με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους ως προς το επιτόκιο και με διάρκεια ανάλογη του σκοπού της 
χρηματοδότησης. Σε κάθε χρηματοδότηση η Τράπεζα και το ΕΤΕΑΝ συμμετέχουν ισόπο-
σα. Τα δάνεια μπορούν να παρασχεθούν είτε με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης είτε για την 
κάλυψη επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων. Το εύρος χρηματοδότησης κυμαίνεται 
από €10.000 έως και €300.000 για τα κεφάλαια κίνησης και φτάνει τις €800.000 για τα 
δάνεια επενδυτικού σκοπού. 

Δράση Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας – ΕΤΕΑΝ ΑΕ 
Η δράση αυτή αφορά τη χορήγηση χαμηλότοκων έως και άτοκων (για νησιά με πληθυ-
σμό λιγότερο των 3.100 κατοίκων) δανείων για επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη 
νησιωτική χώρα και δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ή σε υποστηρικτικές 
προς των τουρισμό δραστηριότητες. Τα δάνεια αυτά καλύπτουν οποιοδήποτε μέρος των 
κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων και η χρη-
ματοδότηση αφορά ποσά από €10.000 έως €30.000. Οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά 
από το ΕΤΕΑΝ και η Τράπεζα εμπλέκεται κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότη-
τας και κατά τη διαχείριση της χρηματοδότησης. 

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας – ΕΤΕΑΝ ΑΕ
Η δράση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 
2015. Μέσω της δράσης αυτής μπορούσαν να λάβουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 
όλοι οι αγρότες και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων, καθώς και οι λοιποί επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, 
για την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν ενταχθεί σε ένα από τα παρακάτω μέτρα του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης: 121, 123Α, 311, 312, 313Β. Το ύψος του δανείου 
έφτανε έως το ποσό που προβλεπόταν στην έγκριση του κάθε επενδυτικού σχεδίου. Στο 
εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχε αποκλειστικά η Τράπεζα σε συνεργασία με την ΕΤΕΑΝ με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 1,2:1.

Εντός του 2015 για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η Τράπεζα 
προχώρησε σε χορηγήσεις άνω των €50 εκατ.

Χρηματοδοτικό εργαλείο Τραπεζικό προϊόν Οικονομικοί κλάδοι Εύρος χρηματοδότησης Χορηγήσεις από

    Τράπεζα Πειραιώς

    το 2015

Επιχειρηματική

Επανεκκίνηση

Νησιωτική Επιχειρ/κότητα

ΤΑΕ €6 εκατ.

Κεφάλαιο κίνησης

Δάνειο

επενδυτικού σκοπού

Κεφάλαιο κίνησης/

επενδυτικού σκοπού 

Μακροπρόθεσμη 

χρηματοδότηση- 

επενδυτικού σκοπού

Κλάδος του

Τουρισμού

Αγροτικός τομέας Έως το ποσό που 

προβλεπόταν στην 

έγκριση του κάθε 

επενδυτικού

σχεδίου

€40 εκατ.

€4 εκατ.

€10.000-300.000

€10.000-800.000

€10.000-30.000

Μεταποίηση -

Τουρισμός - 

Εμπόριο - Υπηρεσίες

Μεταποίηση -

Τουρισμός - Εμπόριο

- Υπηρεσίες

Χορηγήσεις από 

ΤΠ (2015)

>€50 εκατ.
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GUARANTEE FUND – ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) 

Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ρευστότητα που παρέχε-
ται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν τόσο σε 
κεφάλαια κίνησης όσο και σε επενδυτικά δάνεια με ιδιαιτέρως ευνοϊκά επιτόκια. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €50 εκατ., εκ των οποίων τα €42,5 εκατ. εκταμιεύ-
τηκαν σε επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους. 

TRADE FINANCE FACILITy PRoGRAM – ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΤΕπ) 

Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η 
ΕΤΕπ παρέχει εγγυήσεις προς επιλεγμένες ανταποκρίτριες τράπεζες του εξωτερικού, ώστε 
αυτές να προσθέτουν την επιβεβαίωσή τους σε ενέγγυες πιστώσεις και εγγυητικές επιστο-
λές εξωτερικού, διάρκειας έως 36 μηνών, που εκδίδονται από την Τράπεζα. Μέσω αυτού το 
προγράμματος ενισχύεται σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που συ-
ναλλάσσονται με αγορές του εξωτερικού. Για το έτος 2015 έγινε χρήση των παρεχόμενων 
εγγυήσεων ποσού €9,7 εκατ. 

ΔΡΑΣΗ JEREMIE – ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Η δράση αυτή αφορά τη χορήγηση συγχρηματοδοτούμενων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις όλων των κλάδων με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο. Τα δάνεια μπορούν να παρασχεθούν είτε 
με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης είτε για την κάλυψη επενδυτικών αναγκών των επιχειρήσεων. 
Το εύρος χρηματοδότησης κυμαίνεται από €10.000 έως και €2.000.000 ανά επιχείρηση. Σε 
κάθε χρηματοδότηση η Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) συμμετέχουν ισόπο-
σα. Εντός του τελευταίου τριμήνου του 2015 εκταμιεύτηκαν €27,4 εκατ. από τα €50 εκατ. του 
συνολικού προϋπολογισμού της δράσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα διατεθεί εντός του 2016. 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (IfG) 

Η σύσταση του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου αποτελεί μία από τις κορυφαίες πρωτοβουλίες 
για την ενίσχυση της ρευστότητας των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
με στόχο την τόνωση της ανάπτυξης, την προώθηση της καινοτομίας και την αύξηση της απα-
σχόλησης. Οι χρηματοδοτήσεις που δίνονται σε συνεργασία με την Τράπεζα αφορούν σε επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπη-
ρεσιών, με ρευστότητα που παρέχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη Γερμανική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (kfW). Ο προϋπολογισμός της δράσης για την Τράπεζα ανήλθε σε €99,3 εκατ., τα 
οποία απορροφήθηκαν πλήρως εντός τους έτους. Οι χορηγήσεις αυτές αφορούν τόσο σε κε-
φάλαια κίνησης όσο και σε επενδυτικά δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.
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Χρηματοδοτικό εργαλείο Τραπεζικό προϊόν Οικονομικοί κλάδοι Χορηγήσεις από

   Τράπεζα Πειραιώς

   το 2015

Grouped Loans (ΕΤΕπ)

Trade Finance Facility 

Program

(ΕΤΕπ)

Δράση JEREMIE (EIF)

Ελληνικό Επενδυτικό 

Ταμείο (IfG)

€99 εκατ.

Κεφάλαια κίνησης 

& επενδυτικά 

δάνεια

Ενέγγυες πιστώσεις και 

εγγυητικές επιστολές 

εξωτερικού

Κεφάλαια κίνησης & 

επενδυτικά δάνεια

Κεφάλαια κίνησης & 

επενδυτικά δάνεια

Μεταποίηση – Τουρισμός 

– Εμπόριο – Υπηρεσίες

Μεταποίηση – Τουρισμός 

– Εμπόριο – Υπηρεσίες

€43 εκατ.

€27 εκατ.

Μεταποίηση -

Τουρισμός - 

Εμπόριο - Υπηρεσίες

Όλοι οι κλάδοι

Χορηγήσεις από 

ΤΠ (2015)

>€170 εκατ.

€10 εκατ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Πρόκειται για καινοτόμο προϊόν της Τράπεζας, το οποίο αφορά πελάτες που έχουν ενταχθεί 
σε επιδοτούμενα προγράμματα. Στόχος είναι η παροχή ρευστότητας με προνομιακούς όρους, 
ώστε η επιχείρηση να ολοκληρώσει με επιτυχία το επενδυτικό της σχέδιο. Η Τράπεζα, επι-
πλέον, παρακολουθεί τη συμβατότητα και συνάφεια των δαπανών με τα τεχνικά παραρτή-
ματα των επενδυτικών σχεδίων και μεσολαβεί στην ορθή εξόφληση των παραστατικών. Το 
Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Υποστήριξης περιλαμβάνει την έκδοση εγγυητικών επιστολών για την 
είσπραξη της προκαταβολής της επιχορήγησης και τη χορήγηση επενδυτικού δανείου με ευ-
νοϊκές εξασφαλίσεις. Για το 2015, η ανωτέρω υπηρεσία στήριξε πιλοτικά περισσότερες από 
350 επιχειρήσεις ενταγμένες σε επιδοτούμενα προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 
επενδύσεων €62 εκατ. περίπου. 
Παράλληλα, η Τράπεζα, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-
2014, έχει αναλάβει την παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων για τις 
οποίες έχουν δεσμευτεί οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της Ά  Δράσης ΕΣΠΑ και του 
προγράμματος των Ελευθέρων Επαγγελματιών. Ειδικότερα, καταχωρίστηκαν στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης 2.210 έλεγχοι μακροχρόνιων 
υποχρεώσεων διετίας του Προγράμματος Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Επιστήμονες, που αφο-
ρούν το σύνολο των προτάσεων που είχαν επιχορηγηθεί από όλες τις τράπεζες τις οποίες απορ-
ρόφησε η Τράπεζα. Επιπλέον, ζητήθηκαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ελέγχου διετίας από 350 
επιχειρήσεις που είχαν ενταχθεί στην Ά  Δράση ΕΣΠΑ και είχαν εισπράξει τη δημόσια επιχορήγηση 
στο διάστημα Νοεμβρίου 2012-Οκτωβρίου 2013, ενώ από 900 επιχειρήσεις που ολοκλήρωσαν 
την επένδυσή τους εντός του 2011 ζητήθηκαν τα δικαιολογητικά ελέγχου τριετίας. Τέλος, ολοκλη-
ρώθηκαν και καταχωρίσθηκαν στο ΠΣΚΕ 1.938 έλεγχοι μακροχρόνιων υποχρεώσεων συνολικά. 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ TASK 
FORCE UNIT/MERCHANT BANKING 

Το 2015 αποτέλεσε για τον τομέα Non Core Business & Restructuring Portfolio έτος εφαρμο-
γής μίας νέας στρατηγικής για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου της Τράπε-
ζας, βασισμένης σε ένα υψηλών προδιαγραφών λειτουργικό μοντέλο. Παράλληλα, αποτέλε-
σε έτος υλοποίησης υποδομών και επένδυσης σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 
Με μία δομή διακυβέρνησης που εξασφαλίζει την απαραίτητη αυτονομία αλλά συγχρόνως 
και τις συνέργειες με στρατηγικής σημασίας υποστηρικτικές μονάδες της Τράπεζας, όπως το 
Task Force και το Δίκτυο καταστημάτων, ο εν λόγω τομέας διαχειρίστηκε το σύνολο σχεδόν 
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του προβληματικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, με στόχο τη δημιουργία αξίας μέσω του 
προσδιορισμού βιώσιμων και εξατομικευμένων λύσεων. 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου, υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα σε τέσσερις άξονες: α) ολο-
κληρώθηκε η ανάλυση και χαρτογράφηση του συνόλου του χαρτοφυλακίου και δημιουργήθη-
καν 40 νέα προγράμματα ρύθμισης για το χαρτοφυλάκιο ιδιωτών και μικρών επιχειρήσεων, 
β) διενεργήθηκαν μία σειρά από κλαδικές μελέτες και αναλύθηκαν διεξοδικά κλάδοι υψίστης 
σημασίας για την Τράπεζα, γ) υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες υποδομές σε συστήματα, εργα-
λεία και διαδικασίες, και δ) τοποθετήθηκε έμπειρο και ειδικά καταρτισμένο προσωπικό σε 
κεντρικές θέσεις, αλλά και αποκεντρωμένα, καλύπτοντας γεωγραφικά ολόκληρη την Ελλάδα. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Τράπεζα ήταν η μοναδική τράπεζα 
που σχεδίασε και προσέφερε ειδικό πρόγραμμα ρύθμισης χρέους για τους ιδιώτες δανειολή-
πτες υπό την προστασία του 4320/2015 για την ανθρωπιστική κρίση. 
Το στελεχιακό δυναμικό του τομέα στο τέλος του 2015 άγγιξε τα 1.400 άτομα, πλησιάζοντας 
μαζί με τα στελέχη του Δικτύου και τους εξωτερικούς συνεργάτες τους 2.000 εργαζομένους. 
Το μοντέλο λειτουργίας τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές του 2015, επιτυγχάνοντας ση-
μαντικά αποτελέσματα για την Τράπεζα, παρά τις αντίξοες οικονομικές και πολιτικές συν-
θήκες. Παρείχε δε την προοπτική για περαιτέρω βελτίωση των αποτελεσμάτων το 2016, 
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της, τις αλλαγές του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, 
αλλά και τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 
Η Τράπεζα ήδη από τις αρχές του 2014 θέσπισε, σε συνεργασία με εξειδικευμένη διεθνή 
εταιρεία συμβούλων, ολοκληρωμένη και αυτόνομη δομή διαχείρισης δύο επιχειρηματι-
κών τομέων, του τομέα αναδιαρθρώσεων και Διαχείρισης Προβληματικού Χαρτοφυλακίου 
(Recovery Banking Unit, RBU) και του τομέα Task Force Unit/Merchant Bank. 
Συγκεκριμένα, το RBU επιδιώκει τον προσδιορισμό των βιώσιμων επιχειρήσεων, νοικοκυ-
ριών και κλάδων της οικονομίας, καθώς και τη χρηματοοικονομική στήριξή τους μέσα από 
την εξεύρεση κατάλληλων και εξατομικευμένων λύσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 
διττός στόχος: η αναδιάρθρωση δανείων των συνεργάσιμων πιστούχων οι οποίοι αντιμε-
τωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και, ακολούθως, η εξοικονόμηση σημαντικών κεφαλαίων 
της Τράπεζας, τα οποία μπορούν να διοχετευτούν εκ νέου στην οικονομία για τη στήριξη της 
υγιούς επιχειρηματικότητας. 
Το Task Force Unit είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της έκθεσης του Ομίλου σε συγκεκρι-
μένους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, μέσω της εφαρμογής επιλογών αναδιάρθρωσης, 
αλλά και για τις συμμετοχές σε επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί ως μη βασικά (non-
core) περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. 
Για την επίτευξη των παραπάνω ενεργειών, το RBU έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη 
ενός νέου μοντέλου λειτουργίας, βασιζόμενο σε 4 άξονες: α) ενδελεχή ανάλυση πελατολογί-
ου, β) δημιουργία μακροπρόθεσμων λύσεων ανά κατηγορία χαρτοφυλακίου και σχεδιασμό 
εξατομικευμένων λύσεων στην περίπτωση μεγάλων δανείων, γ) ανάπτυξη εξειδικευμένων 
καναλιών διαχείρισης, και δ) εισαγωγή ειδικών διαδικασιών και στοχευόμενων πολιτικών 
και εργαλείων/προϊόντων. 
Μείζονος σημασίας είναι και η στελέχωση των μονάδων του RBU με εξαιρετικά καταρτι-
σμένα και έμπειρα στελέχη, υπό την ηγεσία ειδικής στελεχιακής ομάδας με μακρά εμπει-
ρία τόσο σε χορηγητικά θέματα όσο και στον χώρο των αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων/
κλάδων. Επιπλέον, σε συνεργασία με τον τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου και την 
εταιρεία συμβούλων στην οποία ανατέθηκε ο σχεδιασμός του βασικού πλαισίου λειτουργίας 
της νέας μονάδας, σχεδιάστηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ενισχύοντας περαιτέρω 
τις γνώσεις των στελεχών αναφορικά με το νέο πλαίσιο λειτουργίας και τις νέες αρχές του 
νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου. 
Η Τράπεζα αναμένει ότι αυτές οι ενέργειες θα συμβάλουν στην προσπάθεια για μεγιστοποί-
ηση της αξίας που μπορεί να εξαχθεί από το χαρτοφυλάκιο προβληματικών απαιτήσεων, 
αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της και τη σταδιακή ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας. 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΕ (ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASES) 

Η εταιρεία Πειραιώς Leasing ΑΕ διαχειρίζεται τις εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομί-
λου στην Ελλάδα. Το μέγεθος του χαρτοφυλακίου υπό διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των 
εργασιών της Κύπρου Leasing ΑΕ και της CPB Leasing ΑΕ, προσεγγίζει τα €3 δισ. και αντιστοιχεί 
σε μερίδιο αγοράς της τάξεως του 40%. 
Η ελληνική αγορά leasing υπέστη σημαντική ύφεση από το 2009 και εντεύθεν, ωστόσο, φαίνεται 
ότι εμφανίζει σημάδια ελαφράς ανάκαμψης. Οι τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύτερη δυναμική 
είναι εκείνοι των επαγγελματικών οχημάτων μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων, μηχα-
νολογικού εξοπλισμού παραγωγής, ιατρικής τεχνολογίας και εμπορικών μισθώσεων ακινήτων. 
Η παραγωγή νέων εργασιών για τη χρήση 2015 ανήλθε σε €50 εκατ., ενώ το εκμισθωμένο 
ενεργητικό χρηματοδοτικών και εμπορικών μισθώσεων για την Πειραιώς Leasing έφτασε τα 
€1 δισ., ενώ για το σύνολο των διαχειριζόμενων χαρτοφυλακίων (Πειραιώς, Κύπρου, CPB) 
τα €2,4 δισ. 
Τα καθαρά έσοδα τόκων της Πειραιώς Leasing αυξήθηκαν στη χρήση 2015 σε €9,2 εκατ. από 
€8,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση (+13%), το σύνολο των καθαρών εσόδων σε €14,2 εκατ. 
από €10,1 εκατ. (+40%) και τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων σε €6,8 εκατ. από €2,5 
εκατ. (+273%). 
Για τη χρήση 2016 προϋπολογίζεται αύξηση της παραγωγής νέων εργασιών και αντίστοιχη βελ-
τίωση των αποτελεσμάτων, ενώ θα συνεχισθεί η εντατική και αποτελεσματική διαχείριση του μη 
εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ανακτημένων παγίων. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ – oLyMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (ΑVIS)

H olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ λειτουργεί κάτω από το εμπορικό σήμα 
AVIS-Πειραιώς Best Leasing και δραστηριοποιείται στη βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια μί-
σθωση αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, στον τομέα της μακροχρόνιας μίσθωσης, που αποτελεί 
το 75% της δραστηριότητας ενοικίασης της εταιρείας, υπήρξε σημαντική προσπάθεια για τη 
διατήρηση τόσο του μεριδίου αγοράς όσο και των μισθώσεων, παρά τη μεγάλη κρίση που 
αντιμετώπισε ο κλάδος των αυτοκινήτων στην Ελλάδα από την αυξημένη φορολογία και την 
αρνητική οικονομική συγκυρία. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ FACToRING 

Η Πειραιώς Factoring, θυγατρική σε ποσοστό 100% του Ομίλου, ιδρύθηκε το 1998 και είναι 
μέλος του διεθνούς οργανισμού Factors Chain International και μέλος της Ελληνικής Ένωσης 
Πρακτόρων Επιχειρηματικών Απαιτήσεων με εκπροσώπηση τόσο στο διοικητικό συμβούλιο 
όσο και στις επιμέρους επιτροπές αυτής. 
Η Πειραιώς Factoring παρέχει όλο το φάσμα υπηρεσιών του εγχώριου και εξαγωγικού factoring 
στις επιχειρήσεις, χρηματοδοτώντας τις απαιτήσεις τους και εξασφαλίζοντας αποτελεσματική 
διαχείριση και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας υφιστάμενων ή νέων συνεργασιών, πα-
ράλληλα με ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. 
Κεντρικός στόχος της για το 2016 είναι η στήριξη των οικονομικά υγιών και δυναμικών επιχει-
ρήσεων, που σε συνδυασμό με την εξωστρέφεια θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μέσα στο 2015, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες winbank και τα mobile apps απέσπασαν σημα-
ντικές διακρίσεις και βραβεία, τόσο από φορείς στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, και 
πιστοποιήθηκαν κατά ISo 9001:2008 από την TUV Hellas για 12η συνεχή χρονιά.

Διακρίσεις winbank

    2015

Global Finance - “Best Consumer Digital Bank in Western Europe”, σε επίπεδο χώρας

 - “Best SMS/Text Banking” σε Δυτικο-Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Business IT Excellence (BITE) - “winbank mobile banking App”, GoLD βραβείο στην κατηγορία Mobility & Mobile  

Awards 2 0 1 5    Εφαρμογές

 - “winbank mycard App”, GoLD βραβείο στην κατηγορία Εφαρμογές Internet of  

    Things &m2m

CyTA Mobile Excellence - “winbank mobile banking App”, GoLD βραβείο στην κατηγορία Mobile Banking  

Awards 2015    Services

 - “winbank Λεφτά στο Λεπτό App”, GoLD βραβείο στην κατηγορία Use of Mobile for  

    P2P Payment

 - “winbank mycard App”, SILVER βραβείο στην κατηγορία GPS – Enabled (Location –  

    based) Applications

 - “easypay App”, SILVER βραβείο στην κατηγορία Mobile B2C Payment

 - “e-Παράβολο / winbank mobile banking”, SILVER βραβείο στην κατηγορία Mobile  

    Electronic Government

 Apps Awards 2015 - “winbank mobile banking App”, GoLD βραβείο στην κατηγορία “Best e-Banking App”

 - “winbank Λεφτά στο Λεπτό App”, BRoNZE βραβείο στην κατηγορία “Best Financial  

    Services App”

Lighthouse e-volution  - “quick login for winbank mobile banking App”, GoLD βραβείο στην κατηγορία 

Awards 2015    Usability

 - “winbank mycard App”, SILVER βραβείο στην κατηγορία Καινοτόμες Εφαρμογές 

    για Καταναλωτές

 - “winbank mobile banking App”, SILVER βραβείο στην κατηγορία Mobile Banking

 - “winbank Λεφτά στο Λεπτό App”, BRoNZE βραβείο στην κατηγορία 

    Καινοτόμες Υπηρεσίες

Στο πλαίσιο προσφοράς καινοτομικών υπηρεσιών, με σκοπό τη διευκόλυνση των πελατών 
στις συναλλαγές τους, διατέθηκε η εφαρμογή winbank mycard για κινητά και smartwatches. 
Μέσω της εφαρμογής winbank mycard (η πρώτη τραπεζική εφαρμογή στην Ελλάδα αλλά και 
από τις λίγες παγκοσμίως), οι χρήστες ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο στο smartwatch 
για όλες τις προσφορές των καρτών της Τράπεζας και εντοπίζουν τα πλησιέστερα σημεία 
προσφορών των καρτών τους (geofencing) ώστε να επωφελούνται άμεσα. 
Επιπλέον, η winbank εμπλούτισε την εφαρμογή winbank mobile banking με τη νέα δυνα-
τότητα quick login. Το quick login είναι ένας τετραψήφιος κωδικός (PIN 4 ψηφίων) που 
επιτρέπει τη γρήγορη και εξίσου ασφαλή πρόσβαση στο mobile banking. Η ενεργοποίησή 
του γίνεται μέσω του winbank mobile banking App, στην οποία ο χρήστης μπορεί να κατα-
χωρίσει έναν 4ψήφιο κωδικό της επιλογής του. 
Εντός του 2015, η winbank, πιστή στη δέσμευσή της για ολοκληρωμένη κάλυψη των συναλ-
λακτικών αναγκών των χρηστών της, ανέπτυξε 116 νέες πληρωμές και συναλλαγές, καθώς 
και μία πολύ μεγάλη σειρά βελτιώσεων σε επίπεδα προϊoντικής πληροφόρησης, λειτουργι-
κότητας, εξυπηρέτησης και ασφάλειας. 
Η υπηρεσία winbank alerts ανασχεδιάσθηκε πλήρως και εμπλουτίσθηκε με νέα χαρακτη-
ριστικά, με σκοπό να εξασφαλίσει στους κατόχους της άμεση και έγκαιρη ενημέρωση για 
τις τραπεζικές τους συναλλαγές, μέσω ειδοποιήσεων sms και e-mail. Οι κατηγορίες ειδο-
ποιήσεων που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν συναλλαγές λογαριασμών, καρτών, εντολών 
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πληρωμής και χρηματιστηρίου, με σημαντικές νέες δυνατότητες. Ειδικότερα, οι πελάτες 
της νέας υπηρεσίας μπορούν πλέον να αποκτήσουν ένα συνδρομητικό πακέτο μέσα από 
τη διαθέσιμη γκάμα σε μηνιαίες και ετήσιες εκδόσεις, με δυνατότητα παραμετροποίησης 
των ωρών και των ορίων των συναλλαγών για τις οποίες επιθυμούν να ενημερώνονται, 
καθώς και των στοιχείων αποστολής τους. Παράλληλα, προστέθηκαν στην υπηρεσία νέες 
λειτουργικότητες, όπως ενημερώσεις για συναλλαγές προπληρωμένων καρτών, πάγιες και 
μελλοντικές εντολές πληρωμής οργανισμών (ΔΕΚΟ, δημοσίου, τηλεφωνίας κ.λπ.), καθώς 
και ειδοποιήσεις για περιοδικές μεταφορές. 
Επιπρόσθετα, μέσω του winbank web banking προσφέρθηκε το νέο προϊόν «Πακέτα Πληρω-
μών», μέσω του οποίου οι πελάτες της Τράπεζας έχουν τη δυνατότητα εξόφλησης μεγάλου 
εύρους συχνών υποχρεώσεων (δημοσίων οργανισμών, ενέργειας, ασφαλιστικών κ.λπ.) με 
μικρότερο κόστος και μεγαλύτερη ευκολία και έλεγχο. 
Σημαντική προσθήκη στο «φάσμα υπηρεσιών» αποτέλεσε η διάθεση της υπηρεσίας 
«onLine Έμβασμα», που προσφέρει δυνατότητα αποστολής χρημάτων σε άλλες ελληνικές 
τράπεζες σε πραγματικό χρόνο. 
Παράλληλα, αναβαθμίσθηκε λειτουργικά και αισθητικά η πλατφόρμα που παρέχεται στους 
πελάτες του private banking μέσω του winbank web banking.
Επίσης, ενσωματώθηκε με μεγάλη επιτυχία, η ολοκληρωμένη διαδικασία μέτρησης ποιότη-
τας υπηρεσιών “Voice of Customer”. Το VoC αφορά σε μία πολυεπίπεδη ακολουθία ενερ-
γειών, online καταγραφής της αξιολόγησης και των προτάσεων των χρηστών, μελέτης, εξα-
γωγής συμπερασμάτων βάσει αριθμητικών και ποιοτικών δεδομένων και υλοποίηση νέων 
λειτουργικοτήτων ή βελτίωσης υφισταμένων. 
Τέλος, δόθηκε μεγάλο βάρος στην κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρήσεων. Η ει-
δικευμένη υπηρεσία διαχείρισης εταιρικών πελατών της winbank ενδυναμώθηκε σε επίπεδα 
στελεχιακού δυναμικού, μηχανογραφικών μέσων, διαδικασιών, δυνατοτήτων υποστήριξης 
και συνεργασίας με τις λοιπές μονάδες και το δίκτυο της Τράπεζας. Ως αποτέλεσμα αυτού, 
η υπηρεσία winbank εταιρειών παρουσιάστηκε σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων 
όλων των μεγεθών και κλάδων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα με τη χρήση της να έχουν 
σημαντική μείωση χρόνου εργασιών, κόστους προμηθειών, καθώς και απλοποίηση διαδικα-
σιών διεκπεραίωσης συναλλαγών, πληρωμών και μισθοδοσιών. 

WINBANk WEB BANkING 

Ο μέσος μηνιαίος αριθμός των νέων εγγεγραμμένων χρηστών του web banking αυξήθηκε το 2015 
κατά 57% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, κατά 47% αυξήθηκε ο μέσος μηνιαίος 
αριθμός ενεργών χρηστών και κατά 99% ο μέσος μηνιαίος όγκος εγχρήματων συναλλαγών. 

WINBANk PHoNE BANkING 

Αύξηση κατά 46% παρουσίασε ο μέσος αριθμός των νέων εγγεγραμμένων χρηστών του phone 
banking, ενώ κατά 72% αυξήθηκαν οι ενεργοί χρήστες του και κατά 115% οι εγχρήματες 
συναλλαγές. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΣΩ WINBANk WEB BANkING & WWW.EASyPAy.GR 

Το 2015, οι πληρωμές οργανισμών και οφειλών μέσω winbank και easypay αυξήθηκαν κατά 
83% σε σχέση με το 2014, ενώ η διείσδυση των e-πληρωμών στην Τράπεζα έφτασε το 38%, 
παρουσιάζοντας 36% αύξηση σε σχέση με το 2014. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μέσω 
winbank web banking και www.easypay.gr είναι διαθέσιμες περισσότερες από 860 πληρωμές. 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ WINBANk MoBILE BANkING 

Σημαντική αύξηση κατά 73% παρουσίασαν οι ενεργοί χρήστες του mobile banking, με παράλ-
ληλη αύξηση κατά 141% του όγκου των εγχρήματων συναλλαγών. Επιπλέον, περίπου 50.000 
χρήστες ενεργοποίησαν τη νέα λειτουργικότητα quick login με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί αύ-
ξηση της χρήσης του mobile banking κατά 45%, αφού υπολογίζεται πως η νέα λειτουργικότητα 
βοήθησε στην αύξηση του μέσου όρου login από 9 σε 13 μηνιαίως. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WINBANk «ΛΕΦΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ» 

Η πρωτοποριακή υπηρεσία «Λεφτά στο Λεπτό» (αποστολή μετρητών από web/phone/mobile/
ATM και παραλαβή τους χωρίς κάρτα από ΑΤΜ) συνέχισε την ανοδική πορεία της, παρά τη δια-
κοπή παροχής της κατά τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, λόγω της επιβολής των capital controls. 
Έτσι, παρατηρήθηκε συνολικά αύξηση 16% στον όγκο των συναλλαγών με αντίστοιχη αξία που 
ξεπέρασε τα €35 εκατ. Η μεγαλύτερη αύξηση 35% σημειώθηκε από την εφαρμογή «Λεφτά στο 
Λεπτό» για κινητά (mobile). 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ WINBANk MyCARD 

Το 2015 έγιναν περίπου 27.000 λήψεις (downloads) της εφαρμογής winbank mycard, ενώ οι 
ενεργοί χρήστες της κάθε μήνα φτάνουν κατά μέσο όρο τους 6.500. 
Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στα υψηλά επίπεδα ανταπόκρισης που επεδείχθησαν υπό τις 
ιδιαίτερες συνθήκες της περιόδου αρχικής εφαρμογής των capital controls, αλλά και κατόπιν. Η 
winbank κλήθηκε να καλύψει αυξημένες απαιτήσεις εξυπηρέτησης νέων και υπαρχόντων ιδιω-
τών και εταιρικών χρηστών, και αυτό το καθήκον έναντι των πελατών της εκτελέστηκε άριστα 
από όλες τις μονάδες που στηρίζουν τη λειτουργία της. 
Με την έναρξη των capital controls καταρτίστηκε άμεσα διαδικασία έκτακτης αντιμετώπισης 
των αιτημάτων των εταιρικών πελατών της Τράπεζας για την εξυπηρέτηση της πρόσβασής τους 
στη winbank. Κατά την περίοδο 30/6/2015 έως 10/7/2015 εξυπηρετήθηκαν 570 εγγραφές 
νέων εκπροσώπων νομικών προσώπων & διεύρυνση δικαιωμάτων υφιστάμενων εκπροσώπων 
νομικών προσώπων & επανεκδόσεις passwords υφιστάμενων εκπροσώπων νομικών προσώπων 
& καταχωρίσεις / μεταβολές κινητών τηλεφώνων για λήψη sms extraPIN. 
Επίσης, από τις 2/7/2015, οπότε και ξεκίνησε σταδιακά η επαναλειτουργία επιλεγμένων κατα-
στημάτων και «Κέντρων Ειδικών Συναλλαγών», εξυπηρετήθηκαν: 

•  548 αιτήματα καταστημάτων για εγγραφές νο-
μικών προσώπων με περιορισμένα δικαιώματα 
& μεταβολές δικαιωμάτων. 

•  710 αιτήματα καταστημάτων για τροφοδοσία 

PIN Mailers. 
•  178 αιτήματα συστημικής ανάθεσης PIN Mailers 

(μεταφορές από κλειστά προς ανοιχτά κατα-
στήματα).

Επιλεγμένοι δείκτες winbank

 2015

winbank web banking 57% αύξηση εγγεγραμμένων χρηστών

 47% αύξηση μέσου μηνιαίου αριθμού ενεργών χρηστών

 99% αύξηση του μέσου μηνιαίου αριθμού εγχρήματων συναλλαγών

winbank phone banking 46% αύξηση εγγεγραμμένων χρηστών

 72% αύξηση ενεργών χρηστών

 115% αύξηση εγχρήματων συναλλαγών

winbank mobile banking 73% αύξηση ενεργών χρηστών

 141% αύξηση εγχρήματων συναλλαγών

winbank web banking Επί του συνόλου των συναλλαγών της Τράπεζας, το 82% των εμβασμάτων, 

winbank phone banking το 76% των μεταφορών κεφαλαίων εντός Τράπεζας και το 83% των χρηματιστηρια-

winbank mobile banking  κών συναλλαγών πραγματοποιήθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών winbank
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ – GREEN BANKING 
Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

Το 2015 αποδείχθηκε ένα ακόμη απαιτητικό έτος για την ελληνική οικονομία. Τα χαμηλά επί-
πεδα ρευστότητας και ανάπτυξης με τις περιορισμένες ευκαιρίες επένδυσης διόγκωσαν περαι-
τέρω τα πολυδιάστατα προβλήματα της κοινωνίας αλλά και του περιβάλλοντος. Ωστόσο, δεν 
μπορούμε να παραβλέψουμε ότι το έτος που πέρασε ήταν σημαντικό για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς η συμφωνία της παγκόσμιας κοινότητας στη συνδιάσκεψη για το 
κλίμα στο Παρίσι (CoP21) χαράσσει το δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον περιορισμό 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (Co

2
). Στην ίδια κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Ένωση με 

τη στρατηγική που έχει υιοθετήσει εδώ και πολλά χρόνια φέρνει στο προσκήνιο όλο και περισ-
σότερο την ανάγκη για μία νέα, χωρίς αποκλεισμούς, βιώσιμη οικονομία, στην οποία θα χρησι-
μοποιούνται αποτελεσματικά οι πόροι, διατηρώντας παράλληλα τα φυσικά οικοσυστήματα. Για 
την Ελλάδα, η στροφή στην πράσινη οικονομία αποτελεί μία ευκαιρία για την επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας.
Με αυτά τα δεδομένα, η Τράπεζα, με οδηγό την ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική της και 
με βασικό πυλώνα το Green Banking, έθεσε από το 2009 τις βάσεις για τη δημιουργία εξειδικευ-
μένων πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών. Σκοπός των προϊόντων είναι η στήριξη καινοτόμων 
επενδύσεων μέσω της προώθησης των ανερχόμενων πράσινων τεχνολογιών σε όλους τους το-
μείς της πράσινης επιχειρηματικότητας, όπως: η ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ), η εξοικονόμηση ενέργειας, η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού, η 
βιολογική και υπεύθυνη γεωργία, ο οικοτουρισμός/αγροτουρισμός, οι πράσινες μεταφορές και 
η πράσινη χημεία. Με αυτό τον τρόπο, η Τράπεζα παρέχει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες που ιε-
ραρχούν την προστασία του περιβάλλοντος ως μία από τις βασικές προτεραιότητές τους,όλα τα 
κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία που απαιτεί μία κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρα-
κα, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η αξία της κυκλικής οικονομίας και τίθενται οι βάσεις για την 
ευημερία των πολιτών. 

GREEN BANKING KAI ΑΓΟΡΑ 
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ 

Ξεπερνώντας τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν το 2015 στην Ελλάδα, o 
Όμιλος συνέχισε να υποστηρίζει την πράσινη επιχειρηματικότητα. Η ηλεκτροπαραγωγή από 
ΑΠΕ και η τροποποίηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου το 2015 έδωσαν επιπλέον κίνητρο 
στην αγορά να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Παρέχοντας στην αγορά τα κατάλληλα ερ-
γαλεία για την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, για αυτοπαρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό (net-metering), προσαρμόστηκαν τα υφιστάμενα 
δανειακά και ασφαλιστικά προϊόντα. Στόχο μας αποτελεί η δημιουργία ενός οικονομικού και 
περιβαλλοντικού εργαλείου για τις κατοικίες και τις επαγγελματικές στέγες. Παράλληλα, τα 
προϊόντα αυτά παρέχουν τη δυνατότητα συνδυασμού του net-metering με άλλες καινοτόμες 
τεχνολογίες (π.χ. αντλίες θερμότητας), που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση συνολικά και 
μειώνουν τα λειτουργικά κόστη. 
Το 2015, χρηματοδοτήθηκαν ιδιώτες πελάτες για έργα που αφορούσαν την εξοικονόμηση 
ενέργειας ή την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ μέσω των πράσινων προϊόντων, Green Κα-
ταναλωτικό και Green Στεγαστικό, αλλά και του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» ολοκληρώθηκε στις 
31/12/2015. 
Η Τράπεζα δημιούργησε ένα νέο πράσινο προϊόν, το «Πειραιώς Green Επιχειρείν, Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Επιχείρησης», για την ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών και εμπορικών 
χώρων. Το νέο δανειακό προϊόν έχει στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, που σκοπεύουν να προβούν σε εργασίες και 
αγορά εξοπλισμού που επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με παράλληλη ικα-
νοποιητική οικονομική ανταποδοτικότητα. Το προϊόν «Πειραιώς Green Επιχειρείν, Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Επιχείρησης» παρέχεται με ευνοϊκούς όρους και ευέλικτες διαδικασίες.
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ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Η Τράπεζα, σε συνεργασία με τις θυγατρικές του Ομίλου (Εξέλιξη Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρη-
ματικότητας ΑΕ και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ), συνέχισε να παρέχει εξειδικευμένες πράσινες υπηρεσίες 
σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Οι πράσινες υπηρεσίες σχετίζονται με το σχεδιασμό, την 
υλοποίηση, τη λειτουργία και την προστασία επιχειρηματικών επιλογών όπως εξοικονόμηση 
ενέργειας, εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων. Κύριος στόχος εί-
ναι η μετάβαση σ’ ένα εκσυγχρονισμένο μοντέλο επιχειρείν όπου τίθεται ως προτεραιότητα η 
προστασία του περιβάλλοντος διασφαλίζοντάς την μέσω των κατάλληλων πιστοποιήσεων και 
προσφέροντας συγκριτικό πλεονέκτημα. Οι πράσινες υπηρεσίες προσφέρονται με την υπο-
στήριξη έμπειρων στελεχών των θυγατρικών του Ομίλου και αναθεωρούνται τακτικά, ώστε να 
καλύπτουν όλο και περισσότερες ανάγκες. 
Το 2015 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη δυνατοτήτων για την υποστήριξη συγκε-
κριμένων επιχειρηματικών κλάδων, όπως τα ξενοδοχεία, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπου οι 
πράσινες υπηρεσίες βρίσκουν εξαιρετική εφαρμογή και μπορούν να ενδυναμώσουν ιδιαίτερα 
την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 

Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει μία αναλυτική διαδικασία παρακολούθησης του πράσινου χαρτο-
φυλακίου της και της θετικής συμβολής του στην αειφόρο ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα, διασφαλίζεται η ορθότητα των σχετικών δεδομένων μέσα από 
ελέγχους ανεξάρτητων πιστοποιημένων φορέων πριν τη δημοσίευσή τους. Στόχος της μο-
νάδας Εργασίες Green Banking είναι η συνεχής ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών 
σχετικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα του χαρτοφυλακίου και η λειτουργία της υπό 
καθεστώς πλήρους διαφάνειας. 
Στο τέλος του 2015, ο Όμιλος είχε άνω των €1,65 δισ. εγκεκριμένα όρια και €1,27 δισ. δα-
νειακά υπόλοιπα, έχοντας συνολικά χρηματοδοτήσει πράσινες επενδύσεις περίπου 20.800 
ιδιωτών και επιχειρήσεων. Η οριακή αύξηση των πελατών και των δανειακών υπολοίπων κα-
ταδεικνύουν ότι, παρά τις ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η Τράπεζα κατάφερε να 
αυξήσει τα μερίδιά της, δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την προσήλωση στο στόχο της, όπως 
επίσης και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. 
Αναλυτικότερα, περισσότεροι από 18.000 ιδιώτες, με υπόλοιπα άνω των €95 εκατ., χρηματο-
δοτήθηκαν από την Τράπεζα προκειμένου να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Το μεγαλύτερο 
μέρος αυτών προέρχεται από επενδύσεις σε περισσότερα από 4.300 φωτοβολταϊκά συστή-
ματα στις στέγες (€68 εκατ.). Ωστόσο, η πλειοψηφία των ιδιωτών πελατών προέρχεται από 
το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον». Μάλιστα, το 2015, ολοκληρώθηκε η 5ετής εφαρ-
μογή του προγράμματος, όπου, μέσα σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο, η Τράπεζα στήριξε 
έμπρακτα την προσπάθεια των νοικοκυριών για μείωση των ενεργειακών αναγκών τους και 
εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό κτηριακό τομέα. Έτσι, από το 2011 ολοκλήρωσαν την 
επένδυσή τους πάνω από 13.000 πελάτες, με την Τράπεζα να συνεισφέρει σε τραπεζικό δα-
νεισμό περίπου €58 εκατ. Η πλειοψηφία των πολιτών που χρηματοδοτήθηκαν ανήκε στην 
κατώτερη εισοδηματική κλίμακα με ατομικό εισόδημα μικρότερο των €12.000 ή οικογενειακό 
εισόδημα μικρότερο των €20.000. Μέχρι το τέλος του 2015 είχαν κριθεί ως αρχικά επιλέξιμες 
30.274 αιτήσεις, ενώ, σύμφωνα με τις αποφάσεις υπαγωγών του προγράμματος που έχουν 
δημοσιευθεί, η Τράπεζα κατέχει περίπου το 29% επί των υπαγωγών που ολοκληρώθηκαν σε 
σύνολο περίπου 45.000 ολοκληρωμένων αποφάσεων. 
Συνολικά, μέχρι το τέλος του 2015, περίπου 2.700 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν από τον 
Όμιλο για την υλοποίηση των έργων τους που εντάσσονται στην πράσινη επιχειρηματικότητα. 
Οι πράσινες χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις, από τις μονάδες Μικρών Επιχειρήσεων, Επιχει-
ρηματικών Κέντρων, Μεγάλων Επιχειρήσεων και την Πειραιώς Leasing, ξεπέρασαν το €1,16 
δισ., καταλαμβάνοντας πάνω από το 90% του πράσινου χαρτοφυλακίου. 
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Το μεγαλύτερο μέρος των χορηγήσεων καταλαμβάνουν τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Η συνολική ισχύς αυτών που έχουν χρηματοδοτηθεί (συμπεριλαμβανομένων των απο-
πληρωμένων) από τον Όμιλο, στο τέλος του 2015, ανήλθε σε 975 MW, αυξημένη σε σχέση με 
το 2014, καθώς, μεταξύ άλλων, επικαιροποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων με τα έργα πράσινης 
επιχειρηματικότητας στα συστήματα της Τράπεζας μετά τη λειτουργική αναβάθμισή τους ως 
απόρροια των συγχωνεύσεων της τελευταίας τριετίας, κατέχοντας το 19,6% επί της συνολι-
κής εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ στην Ελλάδα (έναντι 18% το 2014). 
Ειδικότερα, περισσότερα από 7.600 φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι 
το τέλος του 2015, με την πλειοψηφία αυτών να είναι έως 100 kW, ενώ η συνολική ισχύς όλων 
των χρηματοδοτημένων πάρκων φτάνει τα 537 MW. Το μερίδιο της ελληνικής αγοράς που 
κατέχει ο Όμιλος ανέρχεται στο 20,6%. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις, με ενεργά υπόλοιπα 
που αγγίζουν τα €216 εκατ., έχουν λάβει και έργα για αιολικά πάρκα. Στο τέλος του 2015, το 
σύνολο των πάρκων που χρηματοδοτήθηκαν έφθασε σε συνολική ισχύ τα 377 MW, καταλαμ-
βάνοντας το 18% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων σε λειτουργία στην 
Ελλάδα. Η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει επίσης μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνο-
λικής ισχύος 50 MW, δηλαδή το 22% επί της συνολικής ισχύος σταθμών σε λειτουργία στην 
Ελλάδα. Τέλος, το 2014 και το 2015 χρηματοδοτήθηκαν με €38 εκατ. 12 έργα βιομάζας/βιο-
αερίου, συνολικής ισχύος 10 MW, που αντιστοιχεί στο 20% της εγκατεστημένης στην Ελλάδα 
ισχύος από τη συγκεκριμένη τεχνολογία. 
Με τη λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ΑΠΕ αποτρέπεται σε ετήσια βάση η 
έκλυση περισσότερων από 2.124 εκατ. τόνων Co

2
 στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαι-

τούσε περίπου 160 εκατ. δέντρα για την απορρόφησή της. 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Το 2015 υπογράφηκε η σύμβαση για τη χρηματοδότηση ενός έργου βιοαερίου στην Κεντρική 
Μακεδονία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA. Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουρ-
γία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιοαέριο, με τη χρήση βιομάζας 
ισχύος 0,998 MWe. Το συγκεκριμένο έργο προστίθεται στα 4 επιπλέον έργα για τα οποία έχουν 
ήδη υπογραφεί συμβάσεις με την Τράπεζα κατά τα προηγούμενα έτη στην Κεντρική Μακεδονία 
και στη Θεσσαλία, συνολικής ισχύος 8,2 MWe. 
Τέλος, το 2015 ενεργοποιήθηκε το Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο 
της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και του Ομίλου που σκοπό έχει να διευκολύνει τους επιχειρηματίες για την κάλυ-
ψη της ίδιας συμμετοχής σε νέες επενδύσεις που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη (παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ, επεξεργασία και αξιοποίηση αποβλήτων κ.ά.), με μετρήσιμους κοινωνικούς 
ανταποδοτικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Για την ορθότερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας, οι εργασίες Green 
Banking επικεντρώθηκαν στην υποστήριξη του Δικτύου και των κεντρικών υπηρεσιών της 
Τράπεζας. 

Οικονομοτεχνική αξιολόγηση πράσινων έργων 
Σημαντικό ρόλο στις πράσινες χρηματοδοτήσεις διαδραματίζει η αξιολόγηση των έργων 
που σχετίζονται με τους προαναφερθέντες τομείς. Τόσο για τις νέες επενδυτικές προτάσεις 
προς χρηματοδότηση όσο και για τα υφιστάμενα χρηματοδοτημένα έργα, πραγματοποιεί-
ται σχετική οικονομοτεχνική αξιολόγηση. Ο έλεγχος αυτός σχετίζεται με την εξέταση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών της επένδυσης, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία, την ορθότητα 
της διαστασιολόγησης, καθώς και την αναμενόμενη παραγωγικότητα. Ακόμη, σε συνδυα-
σμό με την αξιολόγηση των οικονομικών μεγεθών της επένδυσης, επιβεβαιώνεται η βιωσι-
μότητά της, προστατεύοντας τόσο τον πελάτη όσο και την Τράπεζα. 
Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση των έργων πραγματοποιείται μέσα στα εθνικά και ευρω-
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παϊκά πλαίσια που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις, ελέγχοντας την 
εφαρμογή της αδειοδοτικής διαδικασίας της επένδυσης. Σχετικά με τα ήδη χρηματοδο-
τημένα από την Τράπεζα έργα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία 
τους και η ομαλή αποπληρωμή των δανείων, διενεργείται οικονομοτεχνική επαναξιολόγη-
ση. Στόχος της διαδικασίας είναι να ελέγχεται ποικιλοτρόπως η πορεία της επένδυσης και 
να προτείνονται τυχόν διορθωτικές κινήσεις για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. 
Εντός του 2016 αναμένεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντι-
κής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System). Το Σύ-
στημα σχεδιάζεται για την καταγραφή, αξιολόγηση και περιορισμό των περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών κινδύνων που σχετίζονται µε τις χρηματοδοτήσεις του Ομίλου προς τους 
επιχειρηματικούς πελάτες του. Απώτερος στόχος είναι η μείωση του συνολικού περιβαλ-
λοντικού και κοινωνικού κινδύνου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου. 
Η σχετική διαδικασία είναι ενταγμένη ήδη από το 2014 στο Εγχειρίδιο Πιστωτικής Πολιτι-
κής, ενισχύοντας τη σημασία των πράσινων χρηματοδοτήσεων για την Τράπεζα. Συνεπεία 
αυτού, το 2015 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 900 αξιολογήσεις υφιστάμενων και νέων 
έργων (+20% σε σχέση με το 2014).

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ GREEN BANkING 

Στο πλαίσιο της ενιαίας κουλτούρας του Ομίλου, οι εργασίες Green Banking ενίσχυσαν το ρόλο 
του Συνεργάτη Green Banking, ο οποίος και αποτέλεσε τον κύριο μοχλό στην προσπάθεια για 
την ανάπτυξη και προώθηση της πράσινης επιχειρηματικότητας. Με τη συνεχή και στοχευ-
μένη εκπαίδευση, ο Συνεργάτης παρέχει διαρκή υποστήριξη σε όλα τα στάδια υλοποίησης και 
χρηματοδότησης καινοτόμων έργων στους πελάτες της Τράπεζας. Εξασφαλίζει την έγκυρη και 
έγκαιρη πληροφόρηση των πελατών και του Δικτύου για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και το 
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Πράσινη Οικονομία. Επιπλέον, συμμετέχει σε παρουσιάσεις 
και εκδηλώσεις που οργανώνουν δημόσιοι φορείς και ο επιχειρηματικός κόσμος, με σκοπό την 
πληροφόρηση αλλά και την προβολή και προώθηση των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Η ευρέος περιεχομένου ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων που προήλθαν από τις 
συγχωνευμένες τράπεζες συνεχίστηκε και το 2015. Ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα, 
ο στόχος διαμόρφωσης ενιαίας κουλτούρας στα θέματα της περιβαλλοντικής τραπεζικής και 
επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα. 
Ίδιους ρυθμούς ακολούθησε και η λεπτομερής και εξειδικευμένη, περαιτέρω εκπαίδευση των 
εργαζομένων του Δικτύου των καταστημάτων της Τράπεζας για την έγκαιρη και έγκυρη εξυ-
πηρέτηση των πελατών μας, αλλά και των εργαζομένων στις μονάδες εγκρίσεων επενδυτικών 
σχεδίων, στα θέματα αυτά.
Έτσι, το 2015, προκειμένου να ενημερωθούν για:

•  τις επιταγές του ευρωπαϊκού και εθνικού θε-
σμικού πλαισίου σχετικά με τη μείωση του διο-
ξειδίου του άνθρακα, την κλιματική αλλαγή και 
την προστασία του περιβάλλοντος, σε άμεση 
σύνδεση με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
τραπεζικής στη χώρα,

•  τα ευρήματα, τους κινδύνους αλλά και τις ευκαι-
ρίες που προκύπτουν για την αγορά, μέσω των 
επενδύσεων στην πράσινη επιχειρηματικότητα,

•  την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη βέλτιστη 
εφαρμογή αυτής,

διαμορφώθηκαν ή/και επικαιροποιήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα, τα οποία παρακολού-
θησαν περίπου 2.600 συμμετέχοντες, απαιτώντας 11.700 ΑΩ εκπαίδευσης.
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Με αφετηρία το 2012, για την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, η Τράπεζα πα-
ρέχει στις περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις έναν διαδικτυακό τόπο, το Green 
Banking Portal (www.greenbanking.gr), μέσα από τον οποίο έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν 
την παρουσία τους στην ελληνική αγορά αλλά και ευρύτερα.
Στο τέλος του 2015, αυξήθηκαν κατά 10% οι επιχειρήσεις που ήταν αναρτημένες στο Green Banking 
Portal και οι οποίες προωθούν πράσινα προϊόντα ή/και υπηρεσίες στην αγορά. Το ίδιο ισχύει και για 
τις επιχειρήσεις που, ανεξάρτητα από τα προϊόντα που προωθούν, είχαν την ευκαιρία να προβάλ-
λουν τις καλές πρακτικές που υιοθετούν για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός τους. 
Με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν καλές 
πρακτικές, όπως παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ανακύκλωση 
υλικών, πράσινες προμήθειες και υλοποίηση προγραμμάτων με στόχο τη μείωση της ρύπανσης. 
Επιπλέον, το 2015, συνεχίστηκε η δραστηριοποίηση και παρουσία του Green Banking για 5η συ-
νεχή χρονιά στο «Σκέψου Πράσινα» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube 
και flickr), καταδεικνύοντας τη σημασία που δίνει η Τράπεζα στην επικοινωνία με τους πολίτες 
μέσω του διαδικτύου. Εξάλλου, η τάση των τελευταίων ετών, με την εκρηκτική άνθιση των social 
media, επιβάλλει το συντονισμό της Τράπεζας με το διαδικτυακό κόσμο, προκειμένου να ενη-
μερώνει και να συμμετέχει στο διάλογο με το κοινό σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, 
σε ζητήματα βιοποικιλότητας και ανάδειξης της ελληνικής φύσης, αλλά και επιχειρηματικά νέα 
σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση και τις καινοτόμες ιδέες. Έτσι, το 2015, περισσότεροι 
από 33.000 φίλοι του «Σκέψου Πράσινα» από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ακολούθησαν 460 
σχετικές αναρτήσεις στο facebook. Αντίστοιχα, στο twitter οι followers ξεπέρασαν τους 1.000.

Μεγέθη έργων ΑΠΕ 

Ισχύς από χρηματοδοτημένες ΑΠΕ (MW) 975 862 +13%

Αποφυγή έκλυσης Co
2
 (χιλ. τόνοι)** 2.124 1.707* +24%

Όρια πιστοδοτήσεων σε πράσινες χρηματοδοτήσεις (σε € δισ.) 1,65 1,6 +3%

Δανειακά υπόλοιπα σε πράσινες χρηματοδοτήσεις (σε € δισ.) 1,27 1,2 +7%

* Έγινε αναθεώρηση της ποσότητας αποφυγής έκλυσης CO
2
 για το 2014. Η αλλαγή οφείλεται στην επικαιροποίηση του συντελεστή 

εκπομπής CO
2
 για υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων.

** Οι υπολογισμοί για την ποσότητα CO
2 
, της οποίας η έκλυση στην ατμόσφαιρα αποτρέπεται εξαιτίας των χρηματοδοτήσεων του 

Ομίλου, γίνονται με βάση το μέσο συντελεστή εκπομπής CO
2
 της συμβατικής ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής και τη μέση ετήσια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά τεχνολογία ΑΠΕ σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ.

2015 2014 Μεταβολή

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Η Τράπεζα αναγνωρίζει πως η αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου της αγροτικής οικο-
νομίας της χώρας μας είναι απαραίτητη, με στόχο τη διασφάλιση της αυτάρκειας της χώρας 
και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των αγροτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, αντιλαμβάνε-
ται το σημαντικό ρόλο του αγροτικού τομέα στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού προτύ-
που της χώρας και δηλώνει παρούσα, εδραιώνοντας τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τομέα 
και της εθνικής οικονομίας. 
Η Τράπεζα, ως η κατεξοχήν τράπεζα στήριξης του αγροτικού τομέα, έχει στρατηγικά επιλέξει 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τραπεζικής εξυπηρέτησης και χρηματοδότησης του αγροδιατρο-
φικού τομέα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία συνεργειών και στηρίζοντας την επιχειρηματι-
κότητα σε όλη την αγροδιατροφική αλυσίδα, από τον παραγωγό και τους φορείς που τον 
εφοδιάζουν και του προσφέρουν υπηρεσίες, μέχρι τις επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς 
που μεταποιούν, εμπορεύονται και εξάγουν τα αγροτικά προϊόντα. Σε κάθε σημείο της αλυσί-
δας, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στοχευμένη χρηματοδότηση, ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής 
προστιθέμενης αξίας αλλά και λύσεις σε όλους τους πελάτες της.
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ΝΕΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ & ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης που έχει επιλέξει η Τράπεζα για τον αγροτικό τομέα, 
επιδιώκει να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές λύσεις για κάθε ανάγκη των αγροτών. Πα-
ράλληλα, εμπλουτίζει και βελτιώνει διαρκώς τα υφιστάμενα προϊόντα της. 
Με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες της, η Τράπεζα, το 2015, 
πρώτο έτος εφαρμογής της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και της νέας δομής των άμεσων ενι-
σχύσεων, έδωσε τη δυνατότητα προεξόφλησης μέρους των ενισχύσεων αυτών στους αγρότες. 
Σε συνέχεια των παραπάνω, η Τράπεζα σχεδίασε και προσέφερε το νέο Δάνειο Αγροτικής Ενί-
σχυσης (ΔΑΕ), προϊόν το οποίο αφορά τους δικαιούχους άμεσων ενισχύσεων, με σκοπό την 
παροχή ρευστότητας για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους. 
Αξιοποιώντας το ευέλικτο και προνομιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δάνειο Υποστήριξης 
Νέων και Νεοεισερχόμενων Αγροτών», η Τράπεζα υποστήριξε την απαραίτητη αναδιάρθρωση 
του κλήρου και την ηλικιακή ανανέωση. Για το σκοπό αυτό, χρηματοδότησε την αγορά καλλιερ-
γήσιμης γης από αγρότες ηλικίας έως 40 ετών, για την οποία είναι δυνατόν να υπάρξει επιδότη-
ση επιτοκίου έως και 100%, κατόπιν της σχετικής απόφασης έγκρισης της διεύθυνσης Αγροτι-
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία υπάγονται. 
Παράλληλα, η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν οι-
κονομικές δυσκολίες στην ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους. 
Δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών και την αύξηση της απο-
τελεσματικότητας των πόρων, η Τράπεζα αναπτύσσει μία νέα προσέγγιση στη χρηματοδότη-
ση του αγροτικού τομέα. Στόχος της Τράπεζας είναι η χρηματοδότηση –πέρα από την παροχή 
ρευστότητας– να συμβάλλει καθοριστικά και στην επίλυση σημαντικών διαρθρωτικών προβλη-
μάτων της οικονομίας. Η Τράπεζα ενσωμάτωσε τη νέα φιλοσοφία της στις χρηματοδοτήσεις του 
αγροδιατροφικού τομέα, με πρώτο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το Πρόγραμμα Συμβολαια-
κής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΜΕΓΕΘΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

Η Τράπεζα τήρησε τις δεσμεύσεις της για την παροχή ρευστότητας και τη στήριξη της αγροτι-
κής παραγωγής, συμβάλλοντας στην πορεία προς την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της 
εθνικής οικονομίας.
Πιο συγκεκριμένα, το 2015, στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων προς τον αγροτικό τομέα, τα 
υπόλοιπα διαμορφώθηκαν σε περίπου €1,5 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 20%.

Υπόλοιπα (σε € δισ.)  1,5

Συνεργασίες συμβολαιακής γεωργίας (#)  171

Πελάτες (#)  700.00

Βασικά μεγέθη αγροτικής τραπεζικής 2015

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Η Τράπεζα, πέρα από τις πρωτοβουλίες χρηματοδοτικής στήριξης, παρέχει πολυεπίπεδη υπο-
στήριξη προς τους αγρότες μέσω των 31 κέντρων αγροτικής επιχειρηματικότητας, τα οποία 
λειτουργούν σε περιοχές με σημαντική γεωργική δραστηριότητα. Η σύγχρονη αντίληψη της 
Τράπεζας για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των αγροτών και της αγροτικής οικονομίας περνά 
μέσα από τη λειτουργία των κέντρων αγροτικής επιχειρηματικότητας, τα οποία είναι σε θέση 
να προσφέρουν πλήρη και σφαιρική ενημέρωση για τα εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα που 
καλύπτουν τις ανάγκες των παραγωγών για χρηματοδοτήσεις. 
Επιπλέον, η Τράπεζα εξακολουθεί να εστιάζει στη χρηστική ενημέρωση των αγροτών. Το 
σκοπό αυτό εξυπηρετεί με εγκυρότητα, εξειδίκευση και αξιοπιστία η ειδική περιοδική έκδοση 
«ΕΠΙ ΓΗΣ», η οποία έλαβε μία εξαιρετικά τιμητική διάκριση στα διεθνή βραβεία “Platinum PR 
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Awards 2015” και συμπλήρωσε αισίως 2 χρόνια ζωής. Επιπροσθέτως, ισχυροποιώντας τον 
κυρίαρχο ρόλο της στον αγροτικό τομέα, συμμετείχε ενεργά σε σχετικά συνέδρια, ημερίδες, 
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

Το καινοτόμο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας λειτουργεί ήδη τρία χρόνια 
και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο τραπεζικό μοντέλο διαμεσολάβησης και στοχευμένης χρημα-
τοδότησης τόσο των εμπορικών/μεταποιητικών επιχειρήσεων όσο και μεμονωμένων αγρο-
τών-κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο μίας ελεγχόμενης διαδικασίας μέσω του εξειδικευμένου μη-
χανισμού των καρτών συμβολαιακής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 
Το εν λόγω πρόγραμμα συντονίζει παραγωγούς και μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις, 
δημιουργώντας συνέργειες που προάγουν την παραγωγική δραστηριότητα, συμβάλλει στον 
εξορθολογισμό της αγροτικής παραγωγής, στον εκσυγχρονισμό του συναλλακτικού κυκλώμα-
τος και στη δημιουργία ενός διευρυμένου δικτύου λιανικού εμπορίου αγροεφοδίων που ενι-
σχύει την ανάπτυξη των τοπικών αγορών. 
Η ρευστότητα που παρέχεται μέσω του εν λόγω προγράμματος σε παραγωγούς και μεταποιη-
τικές επιχειρήσεις/αγροτικούς συνεταιρισμούς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην αποτε-
λεσματικότερη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς 
τους και στην παραγωγή ποιοτικών και πιστοποιημένων προϊόντων, ενώ παράλληλα δίνει τη 
δυνατότητα καλύτερου επιχειρησιακού προγραμματισμού και απελευθερώνει πόρους για την 
εκπλήρωση άλλων επιχειρηματικών αποφάσεων και σχεδίων. 
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο του περιορισμού στην 
κίνηση κεφαλαίων, το πρόγραμμα προσαρμόστηκε άμεσα στις αυξημένες ανάγκες ρευστότη-
τας που δημιουργήθηκαν στην αγορά και έδωσε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να κα-
λύπτουν, με τη χρήση της «ειδικής κάρτας» που τους παρέχεται, το κόστος εργατών γης με 
έκδοση εργοσήμου, αλλά και τις ασφαλιστικές τους εισφορές σε ΟΓΑ & ΕΛΓΑ. 
Η ανάπτυξη του προγράμματος αποτελεί σαφή απόδειξη της επιτυχημένης λειτουργίας του. 
Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2015, στο πρόγραμμα είχαν ενταχθεί 171 μεταποιητικές 
και εμπορικές επιχειρήσεις/αγροτικοί συνεταιρισμοί/ομάδες παραγωγών, περισσότεροι από 
17.000 παραγωγοί –καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι– από όλη τη χώρα και οι χρηματοδοτή-
σεις σε κεφάλαια κίνησης παραγωγών και επιχειρήσεων υπερέβαιναν τα €680 εκατ. 
Η συνδρομή του προγράμματος στην υποστήριξη του αγροτικού τομέα της χώρας, και της 
ελληνικής οικονομίας γενικότερα, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμβάλλει στην εξω-
στρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και στην τόνωση της απασχόλησης στις αγροτικές πε-
ριοχές. Με βάση τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα, οι ενταγμένες στο πρόγραμμα επιχειρήσεις 
απασχολούν περισσότερους από 14.000 εργαζόμενους και πραγματοποιούν εξαγωγές ύψους 
€1,35 δισ. σε 73 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Επίσης, εντός του 2015, η Τράπεζα μέσω του διευρυμένου πλέον προγράμματος της Συμβο-
λαιακής Τραπεζικής προετοίμασε το επόμενο βήμα της, που αφορά την ολιστική προσέγγιση 
στη στήριξη της αλυσίδας αξίας του ελληνικού αγροδιατροφικού τομέα, με χρηματοδότηση 
τόσο του πρώτου σκέλους της αλυσίδας, με κύριες συνιστώσες την αγορά συντελεστών παρα-
γωγής, πρώτων υλών και την πρωτογενή παραγωγή, όσο και το επόμενο σκέλος, που αφορά 
τη διανομή και τη λιανική πώληση των προϊόντων. 
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα, με στόχο τη συμβολή της στη μείωση του κόστους παραγωγής 
των αγροτικών προϊόντων, προχώρησε στο σχεδιασμό προγράμματος χρηματοδότησης των 
εμπόρων γεωργικών εφοδίων και φαρμάκων προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να εξασφα-
λίσουν πρόσβαση στη συγκεκριμένη αγορά και να επωφεληθούν από προνομιακή τιμολόγηση 
λόγω πληρωμής τοις μετρητοίς. Μέρος από το όφελος αυτό το καρπώνεται και ο τελικός αγο-
ραστής των γεωργικών εφοδίων-φαρμάκων, δηλαδή ο παραγωγός, ενισχύοντας έτσι περαι-
τέρω το αγροτικό του εισόδημα. 
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Η Τράπεζα κατά το 2015 συνέχισε να υποστηρίζει δυναμικά τον αγροτικό τομέα της χώρας, 
παρέχοντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής σημαντικότητας και προστιθέμενης αξίας προς 
τους φορείς/οργανισμούς που σχετίζονται με αυτόν, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις 
επιχειρήσεις αγροτικού ενδιαφέροντος. 
Για την εξυπηρέτηση των φορέων του αγροτικού τομέα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει και διαθέτει 
μία πλήρη γκάμα προϊόντων και εξειδικευμένων υπηρεσιών που εξυπηρετούν το σύνολο των 
αναγκών τους. 
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες πληρωμών της Τράπεζας που αφορούν την καταβολή των κοινοτικών 
ενισχύσεων προς παραγωγούς και επιχειρήσεις πιστοποιήθηκαν, για άλλη μία χρονιά, μέσω 
του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISo 9001:2008, καλύπτοντας άριστα τα πο-
σοτικά και ποιοτικά κριτήρια της αξιολόγησης. 
Την ίδια πιστοποίηση έχει λάβει η Τράπεζα και για την υπηρεσία πληρωμών του Προγράμ-
ματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών, του οποίου έχει αναλάβει τη διαχείριση από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η Τράπεζα είναι η μοναδική Τράπεζα που έχει 
πιστοποιηθεί μέχρι σήμερα στις πληρωμές ενισχύσεων προς παραγωγούς, αποδεικνύοντας 
ότι διαθέτει εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τόσο προς τους φορείς 
πληρωμών όσο και προς τους δικαιούχους αυτών. 
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ανανέωση της σύμβασης μεταξύ της Τράπεζας και του Ελληνικού 
Δημοσίου, που πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή πρόσθετης πράξης τον Οκτώβριο του 
2015 και αφορά την ανάθεση υπηρεσιών για την τήρηση, την ταμειακή διαχείριση και τη χρη-
ματοδότηση του ειδικού λογαριασμού εγγυήσεων γεωργικών προϊόντων. 
Με την ανανέωση της σύμβασης διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση ύψους €2,5 δισ. για την 
οικονομική χρήση 2015-2016, με σκοπό την απρόσκοπτη διενέργεια των πληρωμών των 
ενισχύσεων που λαμβάνουν οι παραγωγοί με βάση τη νέα ΚΑΠ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυ-
τής της συνεργασίας, στις 7.12.2015, η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκταμίευση και 
πληρωμή της πρώτης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης του 2015 σε 560 χιλιάδες δικαιούχους, 
συνολικού ύψους €993 εκατ. Η αποπληρωμή της συγκεκριμένης χρηματοδότησης από κοινο-
τικά κεφάλαια αναμένεται στις αρχές Φεβρουαρίου 2016. 
Επίσης, εντός του 2015, ολοκληρώθηκε με επιτυχία σημαντικός αριθμός πληρωμών για 
δράσεις που αφορούσαν το Μέτρο 112 (εγκατάσταση νέων γεωργών), τον εκσυγχρονισμό γε-
ωργικών εκμεταλλεύσεων, την αναδιάρθρωση καπνού (Μ 144), την εξισωτική αποζημίωση σε 
γεωργο-περιβαλλοντικές Ενισχύσεις κ.λπ. Το πλήθος των πληρωμών αυτών ανήλθε περίπου 
σε 600 χιλιάδες και το ποσό περίπου σε €500 εκατ. 
Πραγματοποιώντας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 σημαντικού ύψους πληρωμές προς τον 
αγροτικό κόσμο, η Τράπεζα συνεχίζει να αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξη και τη στρατηγική 
προτεραιότητα που δίνει στον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 

Η Τράπεζα παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου στον τομέα συγχωνεύσεων και 
εξαγορών (M&A), καθώς και συμβούλου και αναδόχου για όλο το φάσμα των χρηματοοικονο-
μικών προϊόντων στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς. 
Η Τράπεζα συνέχισε και το 2015 τη συμμετοχή της σε σημαντικά έργα ιδιωτικοποιήσεων, εξαγο-
ρών, συγχωνεύσεων, αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου κ.ά. Ειδικότερα, το 2015, η Τράπεζα, υπό 
την ιδιότητα του χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), ολοκλήρωσε με επιτυχία ορισμένες σημαντικές συναλλαγές 
όπως η πώληση δύο σημαντικών ακινήτων, στον Άγιο Ιωάννη Χαλκιδικής και στο Βελιγράδι Σερ-
βίας, ενώ συνέχισε να ενεργεί ως σύμβουλος και για ορισμένα άλλα έργα αποκρατικοποίησης 
όπως η περαιτέρω αποκρατικοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αεροδρομίου της Αθήνας (Ελ-
ληνικό), η πώληση της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, καθώς και η αξιοποίηση επιλεγμένων 
ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως τα ακίνητα στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο, στο Πορ-
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τοχέλι Αργολίδος, στο Βαρθολομιό Ηλείας και εμπορικά ακίνητα στο εξωτερικό. Στον ιδιωτι-
κό τομέα, η Τράπεζα παρείχε υπηρεσίες συμβούλου σε πελάτες καλύπτοντας ένα ευρύ πεδίο 
κλάδων της οικονομίας, ενώ ολοκλήρωσε με επιτυχία την υποχρεωτική δημόσια πρόταση για 
την εξαγορά των μετοχών της εταιρείας TRASToR ΑΕΕΑΠ, καθώς και τη διαδικασία της αύξησης 
του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ 

Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ ήταν και το 2015 δυναμικά παρούσα στις εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς, 
διατηρώντας παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες τη θέση της σε όλο το φάσμα των 
χρηματιστηριακών υπηρεσιών και, ειδικότερα, στη διαπραγμάτευση μετοχών σε διεθνή χρη-
ματιστήρια, τη διαπραγμάτευση ομολόγων, την έρευνα και ανάλυση καθώς και τις αγορές 
παραγώγων προϊόντων. 
Ειδικότερα, για μία ακόμα χρονιά, ο Όμιλος κατέλαβε μία από τις πρώτες θέσεις από άποψη 
συναλλαγών και βρέθηκε στην 4η θέση με μερίδιο αγοράς 8,2%. 
Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διαμεσολάβηση για αγορά ελληνικών και ξένων 
μετοχών, ελληνικών και ξένων παραγώγων προϊόντων, κρατικών και εταιρικών ομολόγων, η 
παροχή λογαριασμών περιθωρίου (margin accounts), η διεκπεραίωση των χρηματιστηριακών 
συναλλαγών που διενεργούνται μέσω του Δικτύου των υποκαταστημάτων της Τράπεζας. Επί-
σης, προσφέρει στους ιδιώτες επενδυτές τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές 
τους, τόσο στην ελληνική όσο και τις διεθνείς αγορές, με ταχύτητα και ασφάλεια μέσω της 
πλήρως ανανεωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
Στη διάρκεια της μακρόχρονης συνεργασίας της με ξένους θεσμικούς επενδυτές, η Πειραιώς 
ΑΕΠΕΥ έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι 
διεθνείς οργανισμοί με παρουσία στην Ελλάδα να έχουν επιλέξει να τη χρησιμοποιούν για τις 
χρηματιστηριακές εργασίες τους. 
Στο χώρο των παραγώγων προϊόντων, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είναι η πρώτη χρηματιστηριακή που 
δραστηριοποιήθηκε στη χώρα μας. Με την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή και σε συ-
νεργασία με το τμήμα πωλήσεων έχει συνεχή παρουσία στα περισσότερα παράγωγα προϊόντα 
και, συγκεκριμένα, σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης επί 
μετοχών και δεικτών. 
Το τμήμα Διεθνών Αγορών δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων επενδυτικών υπη-
ρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες των επενδυτών σε διεθνή κλίμακα. 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτών εκτός Αθηνών, η εταιρεία, εκτός από την έδρα 
της, διαθέτει δύο και υποκαταστήματα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Επίσης, συνεργάζεται 
με πολλές ΑΕΠΕΥ/ΑΕΕΔ σε όλη την Ελλάδα. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

Κατά το 2015, στο πλαίσιο της πώλησης των Συμμετοχών του Ομίλου, η Τράπεζα προέβη:

•  Σε πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στην 
εταιρεία Piraeus Bank Egypt SAE.

•  Σε πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στην 
εταιρεία AIK BANKA.

Στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων δανείων, η Τράπεζα απέκτησε ποσοστά στις εταιρείες:

•  Trastor ΑΕΕΑΠ
•  Marfin Investment Group (MIG)
•  ΑΝΕΚ ΑΕ

•  Σελόντα ΑΕ
•  Νηρεύς ΑΕ
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
TREASURy 

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγορών Ομίλου (Piraeus Financial 
Markets-PFM) συγκροτήθηκε ως αποτέλεσμα της επιδίωξης της Τράπεζας για τη δημιουρ-
γία ενός κεντρικού κόμβου παροχής επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, συγκέντρωσης 
της τεχνογνωσίας στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και μέγιστης δυνατής αξιοποίησης 
συνεργειών και οικονομιών κλίμακας. Το 2015 έλαβαν χώρα ενέργειες που εστίασαν στην 
υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, με γνώμονα, αφενός, τη βέλτιστη 
χρηματοδότηση των εργασιών του Ομίλου και, αφετέρου, τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας 
των πελατών της με τον Όμιλο, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων εξελίξεων στο πολιτικό και οι-
κονομικό γίγνεσθαι της χώρας. 
Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν έργα που άπτονταν επιχειρηματικού σχεδιασμού, διεύρυν-
σης της γκάμας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αναβάθμισης των υφιστάμε-
νων ή δημιουργίας νέων τεχνολογικών υποδομών, αναθεώρησης εσωτερικών διαδικασιών 
προς συμμόρφωση με τις επιταγές του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου. 
Παράλληλα, συνέχισαν να απασχολούν θέματα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, τόσο 
υπό κανονικές συνθήκες όσο και σε περιόδους έντονης μεταβλητότητας. Προς αυτή την κατεύ-
θυνση, αναπτύχθηκαν μηχανισμοί εσωτερικής επικοινωνίας που συμβάλλουν στα αυξημένα 
επίπεδα εγρήγορσης που απαιτούνται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 
Τα γεγονότα στο εγχώριο οικονομικό τοπίο είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών των 
μετοχών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, την αύξηση των spreads των ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και τη δημιουργία κλίματος κλιμακούμενης αβεβαιότητας που 
εκδηλώθηκε με σημαντική εκροή καταθέσεων από το τραπεζικό σύστημα κατά το 1ο εξάμηνο 
του 2015 και κορυφώθηκε με την επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων στα τέλη Ιου-
νίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεχή και 
συστηματική παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς των πελατών της Τράπεζας, 
καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών απρόσκοπτης και αδιάλειπτης τροφοδοσίας του μεγα-
λύτερου στην Ελλάδα Δικτύου καταστημάτων και ATM με χαρτονομίσματα, προκειμένου να 
ανταποκριθεί η Τράπεζα στις ανάγκες των πελατών της. Παρά τις εκροές καταθέσεων, η κατα-
θετική βάση της Τράπεζας συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και 
εξακολουθεί να αποτελεί το πιο ισχυρό στοιχείο χρηματοδότησης του Ισολογισμού της, ενώ 
το κόστος καταθέσεων συνεχίζει να βαίνει μειούμενο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, το PFM συνέχισε να αποτελεί το βασικό 
σημείο πρόσβασης των πελατών της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, 
προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και εξειδικευ-
μένες λύσεις διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού και αντιστάθμισης κινδύνων σε επιχειρήσεις. 
Ιδιαίτερα αυτή τη χρονιά, η παρακολούθηση και η αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότη-
τας αποτέλεσε μείζονος σημασίας προτεραιότητα για την Τράπεζα. Το 2015, η εξάρτηση της 
Τράπεζας από τη χρηματοδότηση που παρέχεται από το Ευρωσύστημα αυξήθηκε σημαντικά 
ως απόρροια της εκροής καταθέσεων από τον εγχώριο τραπεζικό κλάδο, της παύσης της απο-
δοχής των ελληνικών κρατικών ομολόγων (ΟΕΔ, ΕΓΕΔ) ως ενέχυρων από την ΕΚΤ και της πε-
ριορισμένης πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά repos. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, η Τράπε-
ζα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς συμμετείχε ενεργά ως βασικός διαπραγματευτής σε όλες 
τις δημοπρασίες τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων εκδόσεων Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού 
Δημοσίου. Επίσης, γίνεται συνεχής προσπάθεια αξιοποίησης των διαθέσιμων ενεχύρων, κα-
θώς και διεύρυνσης των αντισυμβαλλομένων σε πράξεις repos, επιδιώκοντας τη μείωση της 
χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα. 
Προς την κατεύθυνση της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης συνεργειών και οικονομιών κλίμα-
κας, ενσωματώθηκε στο PFM η μονάδα Custody & Securities Services, επιτρέποντας έτσι την 
ανάδειξη υπηρεσιών μετα-συναλλακτικής δραστηριότητας, καθώς και υπηρεσιών διακανο-
νισμού και θεματοφυλακής, οι οποίες κατά κύριο λόγο απευθύνονται σε θεσμικούς πελάτες. 
Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκε λειτουργική ενοποίηση και ενσωμάτωση των μονάδων της 
Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής. Στόχος της συγκεκριμένης ενέργειας 
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ήταν να συγκεντρωθεί σε ένα κεντρικό σημείο η εκπόνηση οικονομικών μελετών και αναλύ-
σεων, καθώς και η ανάλυση επενδυτικών προτάσεων και στρατηγικών, προκειμένου να υπο-
στηριχθούν συνολικά όλες οι μονάδες της Τράπεζας που παρέχουν επενδυτικά προϊόντα και 
υπηρεσίες. Επίσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία έλεγχος από τον αρμόδιο φορέα πιστοποίησης 
(TUV Hellas), δίνοντας στη μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής, μο-
ναδική στο είδος της στην ελληνική αγορά, πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISo 9001:2008, επί 
της μεθοδολογίας σχεδιασμού και επισκόπησης Μοντέλων Αξιολόγησης Επενδυτικών Επιλο-
γών σε Ομόλογα, Μετοχές και Αμοιβαία Κεφάλαια, Διεθνούς και Εγχώριας αγοράς ("Screening 
Models") και Προτύπων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (με το συνδυασμό των ανωτέρω επεν-
δυτικών επιλογών). 
Εντός του 2015 ολοκληρώθηκε η αποδοχή της Τράπεζας ως Μέλους της ICMA International 
Capital Market Association. Η εν λόγω πρωτοβουλία είχε ως σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας και υποστήριξης σε νομικά, κανονιστικά και συμβατικά θέματα που διέπουν τις 
διεθνείς αγορές χρεογράφων και repos. H ICMA απαριθμεί περισσότερα από 470 μέλη σε 
περίπου 60 χώρες. 
Στο πλαίσιo περαιτέρω εμπλουτισμού των εξειδικευμένων υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας 
σε πελάτες Private Banking και με σκοπό την ικανοποίηση των ιδιαίτερων επιδιώξεών τους, 
υπεγράφησαν συμφωνίες συνεργασίας με δύο αξιόπιστες τράπεζες του εξωτερικού, καθώς και 
με εξειδικευμένη σε φορολογικά θέματα εταιρεία συμβούλων. Ταυτόχρονα, στην προσπάθεια 
συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας των πελατών και με 
γνώμονα τη γεωγραφική κατανομή μεγεθών και πελατολογίου, κρίθηκε σκόπιμη η εξεύρεση 
κατάλληλων χώρων για τη γεωγραφική επέκταση των γραφείων του Private Banking, εντός 
Αττικής. Πλέον λειτουργούν δύο νέες μονάδες γραφείων στα Βόρεια και στα Νότια Προάστια, 
ενώ τα σημεία εξυπηρέτησης συνολικά στην Ελλάδα γίνονται έξι. Το συνολικό ενεργητικό υπό 
διαχείριση ανήλθε στο τέλος του 2015 στα €1,4 δισ.
Το 2015 αποτέλεσε έτος σημαντικής ανάπτυξης του μεγέθους και των δραστηριοτήτων της 
Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, καθώς τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπέρασαν 
το €1,1 δισ. (αύξηση 65%). Από αυτά, περί τα €0,4 δισ. αφορούν σε 22 αμοιβαία κεφάλαια 
τα οποία προσφέρουν πρόσβαση στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές με έδρα σε Ελλάδα 
και Λουξεμβούργο. Η σημαντική αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων οφείλεται ουσιαστικά 
στο διπλασιασμό των κεφαλαίων των θεσμικών χαρτοφυλακίων. Πλέον η εταιρεία διαχειρί-
ζεται 7 θεσμικά χαρτοφυλάκια και περίπου 350 χαρτοφυλάκια ιδιωτών πελατών, συνολικής 
αξίας περίπου €0,7 δισ. Το μέγεθος και η διάρθρωση των κεφαλαίων αποτελούν εγγύηση 
και βάση για τη διαρκή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας. Επιπρόσθετα, δημιουργήθηκε η 
μονάδα Institutional Mandates & Distribution με κύρια ευθύνη την επικοινωνία και προώθηση 
των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς θεσμικούς πελάτες. Επίσης, επεκτάθηκε η 
δραστηριοποίηση της εταιρείας στην αγορά της Κύπρου λαμβάνοντας άδεια παροχής διασυ-
νοριακών υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ενώ έλαβαν χώρα επενδύσεις αναβάθμισης 
των λειτουργιών και των συστημάτων της εταιρείας, όπως η επένδυση σε νέο σύστημα δια-
χείρισης κινδύνων και η έναρξη έργου ανασχεδιασμού και αναβάθμισης της εταιρικής ιστο-
σελίδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ετήσια βραβεία της Πανελλήνιας Ένωσης Μεριδιούχων 
Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα οποία απονεμήθηκαν στο πλαίσιο της διεξαγωγής του Money Show, 
βραβεύτηκαν 8 αμοιβαία κεφάλαια της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ σε επτά διαφορετικές κατηγορίες. Η 
κατάταξη των αμοιβαίων κεφαλαίων γίνεται αποκλειστικά με βάση την ετήσια και την τριετή 
απόδοσή τους και βραβεύονται τα τρία πρώτα κάθε κατηγορίας. 
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση που σημειώθηκε στις τοποθετήσεις σε αμοιβαία κε-
φαλαία αντιπροσωπευόμενων οίκων. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα έχει συνάψει συνεργασίες 
αντιπροσώπευσης με 12 διεθνούς φήμης και αξιοπιστίας οίκους του εξωτερικού, παρακο-
λουθώντας και παρέχοντας με τον τρόπο αυτό πρόσβαση στους πελάτες σε πάνω από 1.200 
αμοιβαία κεφάλαια. Τα υπόλοιπα ανήλθαν σε περίπου €2,8 δισ. στο τέλος του 2015 από €580 
εκατ. το προηγούμενο έτος. 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού κλάδου και 
την επιστροφή σε συνθήκες ομαλότητας, η αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας, με 
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σκοπό τη μείωση της εξάρτησης της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα, στο πλαίσιο και των 
γενικότερων ενεργειών επαναπροσέλκυσης των καταθέσεων, αποτελεί βασικό στόχο για το 
2016. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική αύξηση των χαρτονομισμάτων που βρίσκονται σε 
κυκλοφορία εντός της χώρας, γίνεται αντιληπτή η σπουδαιότητα δράσεων ανάκτησης της 
εμπιστοσύνης των καταθετών στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. To PFM, προσβλέποντας σε 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των συνεργειών που προκύπτουν από το μοντέλο λειτουργίας του, 
θα συνεχίσει να συμβάλλει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες στην περαι-
τέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 

AΝΑΠΤΥΞΗ ΚAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
PICAR AE 

Η εταιρεία έχει αναλάβει έως το έτος 2052 την αξιοποίηση και εκμετάλλευση του μεγάρου 
CityLink συνολικού εμβαδού 65.000 τ.μ., που καλύπτει το οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των 
οδών Σταδίου, Βουκουρεστίου, Πανεπιστημίου και Αμερικής στο κέντρο της Αθήνας. 
Οι χρήστες του μεγάρου CityLink περιλαμβάνονται στους πλέον αξιόπιστους και γνωστούς στην 
ελληνική και παγκόσμια αγορά και προσδίδουν ιδιαίτερο κύρος στο συγκρότημα και στην εται-
ρεία. Το μέγαρο CityLink φιλοξενεί τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, καταλαμβάνο-
ντας επιφάνεια 13.000 τ.μ., τα Αττικά Πολυκαταστήματα τα οποία αναπτύσσονται σε επιφάνεια 
25.000 τ.μ., τα πλήρως ανακαινισμένα πολυκαταστήματα, θέατρα και χώρους εστίασης. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE AE 

Η Πειραιώς Real Estate ΑΕ παρέχει όλο το φάσμα των υπηρεσιών για το σχεδιασμό, την 
ανάπτυξη και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει ανάπτυξη 
ακινήτων, διοίκηση και διαχείριση κατασκευής έργου, ολοκληρωμένη διαχείριση ακινήτων για 
λογαριασμό ενός ιδιοκτήτη-επενδυτή, εκτιμήσεις ακινήτων, διαμεσολαβήσεις, καθώς και υπη-
ρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε εταιρείες και κεφάλαια επενδυόμενα σε ακίνητη περιουσία. 
Το 2015 συνεχίστηκε η κατασκευή του ενός από τα τρία έργα ακινήτων στην Άρτα καθώς των 
άλλων δύο έχει ήδη ολοκληρωθεί, συνολικού προϋπολογισμού €5,4 εκατ. Η εταιρεία παρείχε 
υπηρεσίες εκτιμήσεων ακινήτων με συνολικά έσοδα €3 εκατ. Οι υπηρεσίες διεκπεραίωσης 
προγραμμάτων («Εξοικονομώ») και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν σε έργα που 
αναλύονται παρακάτω ανήλθαν σε συνολικές αμοιβές €720 χιλιάδων.  
Η Πειραιώς Real Estate, σε συνεργασία με την Τράπεζα, υλοποιεί από το 2014 συμβάσεις με 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη διαχείριση των Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης του 
προγράμματος JESSICA για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας (διαχείριση 
κεφαλαίων ύψους περίπου €40 εκατ. από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ με συγχρηματοδότη-
ση κατά €17 εκατ. από την Τράπεζα). Η συνολική προμήθεια της Πειραιώς Real Estate για τα 
έργα του προγράμματος κατά τη διάρκεια ζωής του εκτιμάται σε περίπου €1,6 εκατ. 
Η Πειραιώς Real Estate, σε σύμπραξη με την Τράπεζα και με άλλες εταιρείες, συνέχισε να 
υλοποιεί συμβάσεις παροχής υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου με το Ελληνικό Δη-
μόσιο/Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) σε θέματα καταγρα-
φής, αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας και αποκρατικοποιήσεων.
Συνοπτικά, η Πειραιώς Real Estate, μέσω συμβάσεων με τις εταιρείες Real Estate του Ομί-
λου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας περίπου 
€600 εκατ. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα για τον Όμιλο από τη λειτουργία των εταιρειών 
real estate ανέρχονται ετησίως σε περίπου σε €30 εκατ. 

ETBA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΒΙΠΕ) ΑΕ 

Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 με την απόσχιση του κλάδου των βιομηχανικών περιοχών 
από την ΕΤΒΑbank, κατά την εξαγορά της από τον Όμιλο. Η εταιρεία ανήκει κατά 65% στην 
Τράπεζα και κατά 35% στο Ελληνικό Δημόσιο. 
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Κύριο αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η διαχείριση Βιο-
μηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ/ΒΕ ΠΕ/ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ). Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ 
είναι ο σημαντικότερος φορέας βιομηχανικού και επαγγελματικού real estate της χώρας. 
Η σημερινή αποστολή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ είναι η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των 
εκτάσεων των βιομηχανικών περιοχών, η δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρηματικών 
πάρκων και η παροχή υψηλής ποιότητας συμβατικών και καινοτόμων υπηρεσιών, με στόχους: 

•  τη στήριξη των υπαρχουσών εγκατεστημένων 
επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση επιχειρημα-
τικών συνεργειών και δικτύωσης μεταξύ τους, 

•  τη δημιουργία ευκαιριών και την προσέλκυση 
νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις 
υπάρχουσες και νέες βιομηχανικές περιοχές, 
προς όφελος και της τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας, 

•  τον καθοριστικό ρόλο στα θέματα βιομηχανι-
κής και επιχειρηματικής ανάπτυξης της χώρας 
και ειδικότερα στα θέματα ανάπτυξης επιχει-

ρηματικών πάρκων και συνδεδεμένων με αυτά 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, καθώς επίσης 
και στα θέματα εφαρμοσμένων τεχνολογιών 
περιβαλλοντικής και αγροτικής καινοτομίας, σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο, και 

•  την «εξαγωγή» της αποκτούμενης εμπειρίας 
και τεχνογνωσίας, μέσω της παροχής υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών, σε άλλες επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμούς της Ελλάδος και της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου. 

Σήμερα η ETBA ΒΙΠΕ ΑΕ διοικεί και διαχειρίζεται 26 βιομηχανικές περιοχές και επιχειρηματικά 
πάρκα με σύγχρονες και διαφανείς διαδικασίες, βελτιώνοντας τις υποδομές και εξορθολογίζο-
ντας το κόστος λειτουργίας τους. 
Στις περιοχές ευθύνης της εταιρείας λειτουργούν περίπου 1500 επιχειρήσεις, οι οποίες απα-
σχολούν σχεδόν 30.000 εργαζόμενους. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων αυτών φτάνει 
τα €9 δισ., που αντιστοιχούν περίπου στο 5% του ΑΕΠ της χώρας. 
Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, σε συνεργασία με την Τράπεζα, προωθεί επίσης επενδύσεις με στόχο την ανάπτυ-
ξη νέων καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής οικονομίας και με γνώμονα 
την κοινωνική ανταποδοτικότητα. 
Το αναπτυξιακό-επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας κινείται σε στρατηγικούς άξονες οι οποίοι κα-
θορίζονται και από τους βασικούς άξονες δραστηριοποίησης του «Ελληνικού Ταμείου Βιώσιμης 
Ανάπτυξης», θυγατρικού φορέα της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. 
Στόχος του εν λόγω ταμείου είναι η κεφαλαιακή του συμμετοχή σε βιώσιμες επενδύσεις υψη-
λής προστιθέμενης αξίας με χαρακτηριστικά που διασφαλίζουν υψηλούς και μετρήσιμους κοι-
νωνικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες στο μέλλον. Το συνολικό ύψος των προς επένδυση 
κεφαλαίων του ταμείου θα ανέλθει σε πρώτη φάση σε €50 εκατ., με επενδυτικό ορίζοντα τα 
4 έως 5 έτη. Ο αριθμός των επενδύσεων εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25-30, ενώ τα συνολικά 
κεφάλαια που θα μοχλεύσει αναμένεται να διαμορφωθούν σε περίπου €400-500 εκατ. 
Η υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και των ανθρώπινων πόρων της, η 
βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος βιομηχανικής γης, αλλά και η συνεργασία 
και η εμπειρία του Ομίλου και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Τραπε-
ζικής, καθώς και η θεσμική αρμοδιότητα του Ελληνικού Δημοσίου, προδιαγράφουν για την 
εταιρεία μία αναπτυξιακή πορεία.
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Οι αριθμοί  
είναι γράμματα.  
Oι πολυψήφιοι 
αριθμοί είναι
λέξεις. 
Οι μεγάλες 
εξισώσεις είναι 
διηγήματα.
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ΔΙΕθΝΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς διαθέτει παρουσία στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης με συνολικά 278 καταστήματα: στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία 
και την Ουκρανία. Διαθέτει, επίσης, από ένα κατάστημα στο Λονδίνο και τη Φρανκφούρτη και 
γραφείο αντιπροσωπείας στη Μόσχα. 
Εξαιτίας των ανησυχιών στην Ελλάδα, της επιβολής capital controls και τελικά της ανακεφα-
λαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών κατά το 2015, οι πελάτες των Θυγατρικών στο εξωτε-
ρικό αναζήτησαν την ασφάλεια των καταθέσεών τους σε τράπεζες που δεν είχαν έκθεση στην 
Ελλάδα. Έτσι, υπήρξε μείωση των καταθέσεων, τάση που αναστράφηκε όμως γρήγορα μετά 
τη συμφωνία για το 3ο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας, τη σταθεροποίηση 
της μακροοικονομικής και ιδιαίτερα μετά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 
Σήμερα, οι Τράπεζες του Ομίλου στο εξωτερικό διαθέτουν και πάλι ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 
ρευστότητας. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι, παρόλο που ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ σε όλες τις χώρες 
δραστηριοποίησης του Ομίλου (πλην Ουκρανίας) ήταν θετικός για το 2015, ο ρυθμός πι-
στωτικής επέκτασης ήταν αρνητικός, εκτός από αυτόν της Ρουμανίας. Το γεγονός αυτό, σε 
συνδυασμό με το γενικότερο οικονομικό κλίμα στην Ευρώπη, οδηγεί πολλές από τις μεγάλες 
ευρωπαϊκές τράπεζες που έχουν επενδύσει στην ευρύτερη περιοχή να επανεξετάσουν το 
μοντέλο που ακολουθούν και να επιλέξουν τις χώρες στις οποίες θα συνεχίσουν να έχουν 
παρουσία και τις οποίες θεωρούν σημαντικές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η έξοδος της 
Τράπεζας Πειραιώς από την αγορά της Αιγύπτου τον Νοέμβριο του 2015 με μία ιδιαίτερα 
ικανοποιητική συμφωνία πώλησης της θυγατρικής Piraeus Bank Egypt SAE στην Al Ahli Bank 
of kuwait, με τίμημα $150 εκατ., δηλαδή 1,5 φορές περίπου τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας. 
Παράλληλα, η δραστηριότητα στην Κύπρο εντάχθηκε στις διακοπτόμενες δραστηριότητες 
από τα τέλη του 2015.
Οι δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας των Θυγατρικών του Ομίλου της Τράπε-
ζας Πειραιώς είναι σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα των ελαχίστων επιτρεπόμενων δεικτών 
και παρακολουθούνται στενά. Επιπλέον, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των 
Θυγατρικών, πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 δύο μετατροπές Δανείων Μειωμένης Εξα-
σφάλισης, σε μετοχικό Tier I κεφάλαιο συνολικού ύψους €41,5 εκατ. Συγκεκριμένα, το κε-
φάλαιο που αντιστοιχούσε στην Piraeus Bank Romania έφθασε τα €24 εκατ. και το αντίστοιχο 
της Piraeus Bank ICB (Ουκρανίας) τα €17,5 εκατ. 
Συνοπτικά, οι βασικότεροι πυλώνες δράσης των διεθνών δραστηριοτήτων το 2015 ήταν: 
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•  Η ίδρυση μονάδων Recovery Business Units 
(RBUs) σε κάθε Θυγατρική του εξωτερικού. 
Πρόκειται για ένα τμήμα εντός της κάθε θυγα-
τρικής τράπεζας, εξειδικευμένο στη διαχείριση 
προβληματικών δανείων, με απώτερο σκοπό την 
αύξηση των recoveries και τη μείωση των NPLs. 
Στις χώρες δραστηριοποίησης του Ομίλου απα-
σχολούνται σε RBUs συνολικά 255 άτομα. 

•  Η διατήρηση των καταθέσεων. Όπως ση-
μειώθηκε και παραπάνω, εξαιτίας της ελληνι-
κής κρίσης, οι τράπεζες του εξωτερικού έδωσαν 
ιδιαίτερη βαρύτητα στις σχέσεις τους με τους 

πελάτες τους και στη διατήρηση της καταθετι-
κής τους βάσης. 

•  Η ενεργός διαχείριση των στοιχείων real estate 
της κάθε Θυγατρικής, με απώτερο στόχο την 
πώλησή τους. 

•  Ο περαιτέρω εξορθολογισμός του κόστους. Δε-
δομένης της χαμηλής δυναμικής ανάπτυξης των 
ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό κατά το 
2015, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στον εξορθολο-
γισμό του κόστους, ώστε αυτό να αντικατοπτρί-
ζει το βέλτιστο επίπεδο εξόδων που αντιστοι-
χούν στο ύψος των σημερινών δραστηριοτήτων. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η επίτευξη οργανικής κερδοφορίας προ προβλέψεων συ-
νόλου €70 εκατ. Το 2015, το σύνολο του Ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών του εξωτε-
ρικού ανήλθε σε €5,7 δισ.

Ρουμανία 120 130 -10

Βουλγαρία  75 83 -8

Σερβία 26 33 -7

Αλβανία 39 47 -8

Ουκρανία 18 24 -6

Λονδίνο 1 1 0

Φρανκφούρτη 1 1 0

Σύνολο 280 319 -39

*Στα στοιχεία του 2015 εξαιρούνται οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, ενώ στα στοιχεία του 2014 περιλαμβάνονται 

οι δραστηριότητες σε Κύπρο και Αίγυπτο.

Δίκτυο Καταστημάτων  2014  Μεταβολή

Οι συνεχιζόμενες διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αποτέλεσαν το 6% του ενεργητικού 
του Ομίλου, το 28% του Δικτύου καταστημάτων και το 19% του ανθρώπινου δυναμικού του.

Βασικά Μεγέθη (σε € εκατ.)* 

Ενεργητικό 5.652 9.093

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 4.149 6.916

Καταθέσεις 2.810 5.381

Εργαζόμενοι 3.680 5.705

*Στα στοιχεία του 2015 εξαιρούνται οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, ενώ στα στοιχεία του 2014 περιλαμβάνονται 

οι δραστηριότητες σε Κύπρο και Αίγυπτο.

2015 2014

ΒΑΝΚ RELATIONS 

Στο εξαιρετικά δύσκολο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον της χρονιάς που πέρα-
σε, η μονάδα Bank Relations κατάφερε να διατηρήσει τις σχέσεις με τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες αλλά και να αποκαταστήσει σταδιακά την κλονισμένη εμπιστοσύνη τους. 
Με αξιοσημείωτη προσπάθεια, συνέβαλε ουσιαστικά και με επιτυχία στην οικονομικότερη και 
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των εμπορικών και διατραπεζικών εργασιών της Τράπεζας, παρά 
τους αυξανόμενους περιορισμούς και την αβεβαιότητα που διαμόρφωσε μία από τις σημαντι-
κότερες κρίσεις που βίωσε ποτέ η χώρα μας. 
Με την επιβολή των capital controls, η μονάδα Bank Relations έδρασε άμεσα και αποτελεσμα-
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τικά, υποστηρίζοντας όλες τις μονάδες της Τράπεζας που χρειάστηκαν την αρωγή της για την 
ομαλή εκτέλεση των συναλλαγών τους, αλλά και ενημερώνοντας τα πιστωτικά ιδρύματα του 
εξωτερικού για τα ισχύοντα στην ελληνική τραπεζική αγορά. 
Σημαντικός ήταν, τέλος, ο ρόλος της μονάδας στην ολοκλήρωση της απορρόφησης της Πα-
νελλήνιας Τράπεζας αλλά και στην υποστήριξη των σχέσεων με τις συνεταιριστικές τράπεζες 
που προέκυψαν από την ενοποίηση. 

PIRAEUS BANK BEOGRAD AD 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει παρουσία στην αγορά της Σερβίας από το 2005, μετά την εξαγορά 
της Atlas Banka, η οποία κατόπιν μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd. Στα τέλη του 2015, 
η θυγατρική Piraeus Bank Beograd διέθετε 26 καταστήματα, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα 
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. 
Κατά τη διάρκεια του 2015, εντάθηκε η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του χαρτοφυ-
λακίου δανείων και της προσέλκυσης καταθέσεων, ενώ υπήρξε αναδιάρθρωση του Δικτύου 
καταστημάτων, με τη μείωση τoυ αριθμού τους κατά 7 καταστήματα.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Ομίλου στη Σερβία για τις χρήσεις 2014-2015.

Δραστηριότητες στη Σερβία (σε € εκατ.) 

Ενεργητικό 444 549

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 361 447

Καταθέσεις 249 269

Καταστήματα 26 33

Εργαζόμενοι 452 511

2015 2014

PIRAEUS BANK BULGARIA 

Η Piraeus Bank Bulgaria ξεκίνησε τις δραστηριότητές της το 1993, αποτελώντας την πρώτη 
ξένη τράπεζα επί βουλγαρικού εδάφους, με την ίδρυση του πρώτου καταστήματος στη Σόφια. 
Στα τέλη του 2015, το Δίκτυο αριθμούσε 75 καταστήματα σε όλη την επικράτεια, παραμένο-
ντας μία από τις σημαντικότερες τράπεζες στη χώρα. 
Η Piraeus Bank Bulgaria κατά το 2015 κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για τη διατήρηση 
της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, την αύξηση των καταθέσεων και την περαιτέρω 
μείωση του λειτουργικού κόστους της Τράπεζας. 
Οι καταθέσεις πελατών στα τέλη του 2015 μειώθηκαν σε ποσοστό 10% και ανήλθαν σε 
€1.040 εκατ., ενώ τα δάνεια του Ομίλου στη Βουλγαρία μειώθηκαν, αντίστοιχα, κατά 18% σε 
σχέση με το 2014, και ανήλθαν αντίστοιχα σε €1.080 εκατ.

Δραστηριότητες στη Βουλγαρία (σε € εκατ.) 

Ενεργητικό 1.502 1.749

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 1.080 1.323

Καταθέσεις 1.040 1.152

Καταστήματα 75 83

Εργαζόμενοι 885 953

2015 2014
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PIRAEUS BANK ROMANIA 

Η Piraeus Bank Romania ιδρύθηκε το 2000 για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ελληνικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στη Ρουμανία, αλλά σύντομα επεκτάθηκε και σε 
όλους τους τομείς της τραπεζικής προς τοπικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ως αποτέλεσμα 
αυτής της ανάπτυξης, διεύρυνε σημαντικά το Δίκτυο καταστημάτων της, το οποίο στο τέλος 
του 2015 αριθμούσε 120 καταστήματα, σε όλες τις σημαντικές πόλεις της χώρας. 
Κατά το 2015, η Piraeus Bank Romania έδωσε ιδιαίτερη έμφαση: 

•  στην αναδιοργάνωση του Δικτύου της, με την 
παύση λειτουργίας επιπλέον 10 καταστημάτων, 

•  στην αναδιάρθρωση του δανειακού χαρτοφυ-
λακίου, 

• στη διατήρηση των καταθέσεων, 
•  στη μείωση της χρηματοδότησης που δέχεται 

από τη μητρική τράπεζα. 

Οι καταθέσεις της θυγατρικής της Ρουμανίας επηρεάσθηκαν ιδιαίτερα από την κατάσταση της 
ελληνικής οικονομίας και σημείωσαν σημαντική πτώση μέχρι τον Σεπτέμβριο. Η πορεία αυτή 
αντιστράφηκε το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Δραστηριότητες στη Ρουμανία (σε € εκατ.) 

Ενεργητικό 1.581 2.086

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 835 1.509

Καταθέσεις 853 1.141

Καταστήματα 120 130

Εργαζόμενοι 1.435 1.605

2015 2014

TIRANA BANK 

H Tirana Bank ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Αλβανία τον Σεπτέμβριο του 1996 και 
ήταν η πρώτη ιδιωτική τράπεζα που λειτούργησε στη χώρα. Στο τέλος του 2015 διέθετε Δί-
κτυο 39 καταστημάτων σε όλη την επικράτεια και συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων 
τραπεζών της χώρας. 
Παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το 2015, η Tirana Bank διατήρησε σε υψηλό 
επίπεδο τις καταθέσεις της, που ανήλθαν σε €460 εκατ., συνεχίζοντας για μία ακόμα χρονιά 
να λειτουργεί ως θυγατρική χωρίς την ανάγκη χρηματοδότησης από τη μητρική τράπεζα.

Δραστηριότητες στην Αλβανία (σε € εκατ.) 

Ενεργητικό 602 745

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 271 339

Καταθέσεις 460 555

Καταστήματα 39 47

Εργαζόμενοι 429 460

2015 2014

JSC PIRAEUS BANK ICB 

Η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2007 με την εξαγορά της το-
πικής τράπεζας International Commerce Bank. Στο τέλος του 2015, το Δίκτυο της JSC Piraeus 
Bank ICB περιελάμβανε 18 καταστήματα σε όλη τη χώρα. 
Κύρια αιτία της πορείας των οικονομικών μεγεθών σε χαμηλότερα επίπεδα αποτελεί η σημα-
ντική υποτίμηση του τοπικού νομίσματος, λόγω της διένεξης με τη Ρωσία και της κοινωνικο-
πολιτικής αναταραχής στη χώρα.
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Δραστηριότητες στην Ουκρανία (σε € εκατ.) 

Ενεργητικό 154 209

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 115 136

Καταθέσεις 52 63

Καταστήματα 18 24

Εργαζόμενοι 438 518

2015 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΛΟΝΔΙΝΟ 

Το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο λειτουργεί από το 1999 και εποπτεύεται 
από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Οι κύριοι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του καταστήματος είναι: 

•  η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με 
εξειδίκευση στο personal banking, 

•  η παροχή καταθετικών προϊόντων, 
•  η παροχή στεγαστικών δανείων σε Έλληνες 

και Βρετανούς υπηκόους που διαμένουν στη Μ. 
Βρετανία και ενδιαφέρονται, κυρίως, για την 
απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε Ελλάδα, Μ. 

Βρετανία και στις λοιπές χώρες όπου έχει πα-
ρουσία ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, 

•  η άντληση κεφαλαίων, 
•  η υποστήριξη εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς 

και των Θυγατρικών της σε ένα πλαίσιο αμοι-
βαίας συνεργασίας.

Κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο (σε € εκατ.) 

Ενεργητικό 1.115 1.174

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 1.471 1.658

Καταθέσεις 26 20

Καταστήματα 1 1

Εργαζόμενοι 22 22

2015 2014

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 

Το κατάστημα της Φρανκφούρτης εντάχθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς μετά το 
Α ́  εξάμηνο του 2012, με την απόκτηση των υγιών στοιχείων της πρώην ΑΤΕ. 
Το κατάστημα της Φρανκφούρτης αποτελεί σήμερα τη μοναδική ελληνική τραπεζική παρουσία 
στη Γερμανία. 
Το κατάστημα προσφέρει προϊόντα που συνοψίζονται σε καταθετικά προϊόντα, web banking, 
εργασίες επί εγγυητικών επιστολών, πληρωμές και εμβάσματα εσωτερικού και εξωτερικού, 
ενώ εστιάζει, κυρίως, στην προσέλκυση καταθέσεων Ελλήνων πελατών. 

Κατάστημα Τράπεζας Πειραιώς στη Φρανκφούρτη (σε € εκατ.) 

Ενεργητικό 152 122

Χορηγήσεις προ προβλέψεων 16 18

Καταθέσεις 131 99

Καταστήματα 1 1

Εργαζόμενοι 14 15

2015 2014





Οι λεπτομέρειες 
δεν είναι αυτό  
που λέει η λέξη.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

κΑΙ κΕΝΤΡΙκΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

Στo πλαίσιo της εναρμόνισης των προτεραιοτήτων της μονάδας με το επιχειρησιακό πλάνο 
της Τράπεζας για το 2015, η Τεχνολογία Ομίλου επικεντρώθηκε στα ακόλουθα έργα και 
δραστηριότητες: 

•  Θεσμικές υποχρεώσεις, όπως προέκυψαν από 
την εφαρμογή των capital controls, από τις 
αναθεωρημένες Εποπτικές Αρχές, καθώς και 
από τη διενέργεια του AQR/Stress Test του SSM. 
Υποστήριξη εργασιών διαχείρισης αναδιαρ-
θρώσεων και προβληματικού χαρτοφυλακίου. 

•  Βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της 
Τράπεζας με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχ-
μής. Αναβάθμιση ποιότητας εξυπηρέτησης των 

πελατών της Τράπεζας με την αναθεώρηση και 
ανασχεδιασμό χρονοβόρων διαδικασιών και 
λειτουργιών. 

•  Διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής μέσω 
της αναβάθμισης των υποδομών, του εξοπλι-
σμού και των εφαρμογών. 

•  Ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και 
διαδικασιών της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, υλοποιήθηκε ένα σημαντικό πλήθος από κρίσιμα έργα. Όπως 
αποτυπώνεται στο ιστόγραμμα που ακολουθεί, οι επενδυτικές δαπάνες πληροφορικής εμ-
φάνισαν αυξητική τάση για τρίτη συνεχόμενη χρήση. Επιπρόσθετα, η αναλογία μεταξύ επεν-
δύσεων και εξόδων Πληροφορικής της Τράπεζας ταυτίζεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο 2.000 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που παρουσιάζει σε παγκόσμια έρευνά του ο συμβουλευτικός 
οίκος Gartner.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2015 ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία έργα που αφορού-
σαν την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας με τα 
αντίστοιχα της Τράπεζας Πειραιώς. Εφαρμόσθηκε για έβδομη φορά σε διάστημα τριετίας η 
μεθοδολογία ενοποιήσεων που έχει διαμορφωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς.



94 Τεχνολογία Οργάνωση και Κεντρικές Εργασίες Ομίλου10 Τίτλος ενότητας

Λειτουργικές δαπάνες 
(Opex) 

Επενδυτικές δαπάνες 
(Capex)

Λειτουργικές δαπάνες 
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Αναλογία λειτουργικών δαπανών επί επενδυτικών δαπανών πληροφορικής για την Τράπεζα Πειραιώς
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Κατευθυντήριοι άξονες για την ανάπτυξη και βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων για 
το 2015 ήταν η βελτιστοποίηση αλλά και η ενοποίηση των υποδομών, διαδικασιών και συστη-
μάτων που απαιτεί το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό και οικονομικό περιβάλλον, με 
κύριο στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, αυξημένη ασφάλεια, λειτουργικότητα, ενιαία 
διαχείριση από τον τελικό χρήστη και τελικά αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας. 
Αναπτύχθηκε ένα σύνολο προγραμματιστικών υποδομών (Core Banking Application Server) με 
υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα Application Programming Interfaces του Κεντρι-
κού Συστήματος Equation. Λειτουργεί ως ενδιάμεσο layer χρησιμοποιώντας νεότερη και πιο 
ομοιογενή τεχνολογία και αρχιτεκτονική, με αποτέλεσμα οι κλήσεις να εκτελούνται σε θεαμα-
τικά συντομότερους χρόνους. 
Μέσω της νέας υποδομής βελτιώθηκε η διασύνδεση των εφαρμογών σε πολλαπλά σημεία. 
Παράλληλα, υλοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα CBAs trigger Mechanism μέσω της οποίας βελ-
τιώνονται οι χρόνοι ενημέρωσης του data warehouse. 

Καινοτομία / Innovation (e-Signature / Paperless Branch) 
Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο να απολαμβάνουν οι πελάτες μία ξεχωριστή εμπειρία στο 
Δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας, υλοποιήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή, πρώτη στον 
ελληνικό τραπεζικό χώρο, η πρωτοποριακή υπηρεσία e-Signature. Η νέα υπηρεσία πα-
ρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνεται ηλεκτρονικά η υπογραφή πελατών και εργαζομένων 
της Τράπεζας σε έντυπα και συμβάσεις, απλοποιώντας τις συναλλαγές και παρέχοντας με-
γαλύτερη ασφάλεια. Βασικοί στόχοι της υπηρεσίας είναι η μετάβαση στο Paperless Branch 
και η καλύτερη ψηφιακή εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη στα καταστήματα.

Συστήματα Πληρωμών και Καταθέσεων 
Η εφαρμογή των capital controls είχε ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των συστημάτων 
προκειμένου να ασκηθούν οι προβλεπόμενοι περιορισμοί στη μεταφορά κεφαλαίων εντός 
και εκτός Ελλάδος. Επιπλέον, παρέχεται αυτοματοποιημένη διαχείριση των εξαιρέσεων και 
των επιμέρους ορίων, με αποτέλεσμα την ασφαλή και άμεση κατά το δυνατόν εξυπηρέτη-
ση των πελατών μας, όχι μόνο από μέσα από τα καταστήματα αλλά και μέσα από τα ηλεκ-
τρονικά κανάλια της Τράπεζας. Διασυνδέθηκαν τα συστήματα της Κίνησης Κεφαλαίων με 
τα Work Flows της Τράπεζας, ώστε να γίνεται κάτω από πλήρη έλεγχο και αυτοματοποίηση 
η διεκπεραίωση των Εμβασμάτων που απαιτούν έγκριση. 
Δημιουργήθηκε data warehouse, το οποίο ενημερώνεται με τα πλήρη στοιχεία των Εμβα-
σμάτων από και προς την Τράπεζα, προκειμένου να παρέχεται άμεσα εξελιγμένη πληρο-
φόρηση επί αυτών. 
Η συμμετοχή της Τράπεζας στην online εκτέλεση διατραπεζικών πληρωμών (DCT-online) 
παρέχει πλέον τη δυνατότητα άμεσης εκτέλεσης διατραπεζικών πληρωμών στους πελάτες, 
ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρει στην αύξηση εσόδων. 
Τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία προσαρμογές που προέκυψαν από την οδηγία 
260/2012 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μέσω της οποίας απαιτείται ο πλήρης 
ανασχεδιασμός του τρόπου ανταλλαγής των αρχείων πληρωμών, εμβασμάτων, μισθοδο-
σιών κ.λπ. μεταξύ των πελατών και της Τράπεζας. 
Η υπηρεσία easypay point, που αφορά πληρωμές με μετρητά μέσω συσκευής PoS σε πλή-
θος συνεργατών-agents, εμπλουτίσθηκε με πολλούς νέους τύπους πληρωμών διαφόρων 
Οργανισμών και Δημοσίου. Ταυτόχρονα, η υπηρεσία επεκτάθηκε σε επιπλέον σημεία 
πώλησης μέσω κεντρικών συνεργασιών με επιλεγμένους συνεργάτες (Ιδρύματα Πληρω-
μών και εταιρείες παροχής υπηρεσιών). 
Υλοποιήθηκε νέα υπηρεσία πακέτου πληρωμών «εξόφΛΥΣΗ». Με την προαγορά ενός πα-
κέτου πληρωμών, οι πελάτες μπορούν να εξοφλούν ανέξοδα για ένα έτος τους λογαρια-
σμούς τους σε ενέργεια, ύδρευση, τηλεφωνία, ασφάλειες. 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τα αυτόματα μηχανήματα πληρωμών easypay αναβαθμί-
σθηκαν τεχνολογικά, ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης πληρωμών και με τη 
χρήση πιστωτικής κάρτας.
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Συστήματα Επιταγών & Προμηθειών 
Το νέο Σύστημα Προμηθειών απέκτησε τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών βασικών τι-
μολογίων για τις υπηρεσίες της Τράπεζας. Η επιλογή της εκάστοτε βασικής τιμολόγησης 
γίνεται αυτόματα με βάση την κατηγορία του πελάτη. Σημαντικά συστήματα της Τράπεζας 
διασυνδέθηκαν με την υποδομή της τιμολόγησης, έτσι ώστε να γίνεται αυτόματα ο υπολο-
γισμός των προμηθειών αλλά και ενδεχομένων ειδικών τιμολογήσεων του πελάτη.
Το σύστημα υποστήριξης των θυρίδων της Τράπεζας εμπλουτίσθηκε με νέες λειτουργι-
κότητες όπως την πελατοκεντρική διαχείριση επισκέψεων και την αυτοματοποιημένη εί-
σπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών για τις μισθώσεις τους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών. 

Επενδυτικά Συστήματα 
Κατά τη διάρκεια του 2015 υλοποιήθηκαν στην εφαρμογή Χρηματικών Διανομών νέες δυ-
νατότητες πληρωμής (λήξεις κεφαλαίου, πληρωμή και αντιλογισμός τοκομεριδίου, πλη-
ρωμή λήξης ομολογιών), μέσω αρχείου από το Αποθετήριο. 
Στα συστήματα Θεματοφυλακής, παρασχέθηκε η δυνατότητα καταχώρισης εντολών αγο-
ραπωλησίας μετοχών από τους Relationship Managers των επενδυτικών κόμβων μέσω 
Web, με online ενημέρωση για τις τιμές και το βάθος αγοράς μίας μετοχής. 
Αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες εκκαθάρισης χρεογράφων στην ελληνική αγορά, δη-
μιουργώντας ένα πιο δομημένο περιβάλλον με περισσότερες επιλογές εκκαθάρισης. 
Αναπτύχθηκε υποδομή για τον έλεγχο των χρηματικών υπολοίπων των πελατών απευθείας 
από το σύστημα της θεματοφυλακής, λειτουργικότητα η οποία υποστηρίζει την πληρο-
φόρηση πλήρους Cash Flow Projection, προσδίδοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στις παρε-
χόμενες υπηρεσίες θεματοφυλακής της Τράπεζας. 

Συστήματα Ασφαλιστικών Προϊόντων 
Στo πλαίσιo της καμπάνιας εκπτώσεων προϊόντων δημιουργήθηκε νέα παραμετρική λειτουρ-
γία με παροχή αξιακής ή ποσοστιαίας έκπτωσης ανά προϊόν ή κάλυψη. Στο προϊόν «ΛΥΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ GoLD» αναπτύχθηκε λειτουργικότητα ετησίως ανανεωνόμενων συμβολαίων. 
Εμπλουτίσθηκε η λειτουργικότητα παροχής Bonus επί των προμηθειών, μέσω παραμετρι-
κής εισαγωγής από διαφορετικά συστήματα προμηθειών (Γενικοί κλάδοι, Leasing κ.λπ.), 
καθώς και ενοποίησης της απόδοσης των τριμήνων. 

Συστήματα Προθεσμιακών Καταθέσεων 
Εντάχθηκε στο νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των πελατών της Τράπεζας η Προθεσμιακή Κα-
τάθεση «Στα Μέτρα Σου». Παρέχεται στον πελάτη η δυνατότητα να συγκεντρώνει πόντους 
κάθε φορά που λαμβάνει τόκους από την προθεσμιακή του κατάθεση.
Στα πλαίσιο της νεοσύστατης συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναφορικά 
με την παροχή τραπεζικών προϊόντων και εργασιών προς το σύνολο του προσωπικού των 
Ενόπλων Δυνάμεων (εν ενεργεία και μη), υλοποιήθηκε λειτουργικότητα ώστε να υποστηρίζο-
νται εξειδικευμένες Προθεσμιακές Καταθέσεις προνομιακής τιμολόγησης. 

Συστήματα υποστήριξης ATM / Καρτών / Switching 
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων Switching και 
Acquiring, από το πλέον σύγχρονο σύστημα Authentic της NCR / ALARIC. 
Το νέο Switching σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης συναλλαγών και εφαρμογών 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών και εκτεταμένης παραμετροποίησης, σύμφωνα με τη στρα-
τηγική επιλογή της Τράπεζας για εσωτερική ανάπτυξη. 

Συστήματα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής 
Πρωτεύων στόχος για το 2015 ήταν η ενοποίηση των υποδομών της ηλεκτρονικής τρα-
πεζικής, ώστε να λειτουργούν στην ενιαία πλατφόρμα winbank International. Στην ενιαία 
πλατφόρμα σημαντικές λειτουργίες όπως 244 πληρωμές λογαριασμών, διαχείριση χρε-
ωστικών καρτών, διαχείριση επιταγών, ιστορικό πληρωμών, διαχείριση winbank direct, 
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συναλλαγές EFT PoS, πληρωμή δανείου, ανανέωση χρόνου ομιλίας και η υπηρεσία PCP.
Ο ιστότοπος προσφορών της Τράπεζας www.yellowday.gr εμπλουτίσθηκε με νέες λει-
τουργίες. Συνιστά τη νέα πρόταση στον χώρο των αγορών από τον Όμιλο της Τράπεζας 
Πειραιώς με καθημερινές νέες προσφορές. Οι αγορές γίνονται με χρεωστικές, πιστω-
τικές ή προπληρωμένες κάρτες οποιασδήποτε τράπεζας, ενώ οι χρήστες που θα χρη-
σιμοποιήσουν κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή τιμή. 
Η υπηρεσία yellowday βραβεύτηκε με το BRoNZE βραβείο στην κατηγορία «Εμπειρία 
Πελατών» στα Lighthouse E-volution Awards 2016.

Credit Systems 
Εμπλουτίσθηκε η λειτουργικότητα αιτήσεων ρυθμίσεων ώστε να είναι συμβατή με το πλαί-
σιο Target operating Model (ToM) και Κώδικα Δεοντολογίας, καθώς και να υποστηρίζονται 
τα Στεγαστικά Προϊόντα Αγροτών και το Restructuring Campaign Management. 
Υλοποιήθηκε αυτόματη αξιολόγηση πιστωτικών καρτών και καταναλωτικών δανείων χω-
ρίς εξασφάλιση. Ταυτόχρονα, βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία της Συμβολαιακής Γεωργίας 
ώστε ο πελάτης να προσέρχεται στο κατάστημα μόνο μία φορά. 
Υλοποιήθηκε η αυτόματη εκταμίευση δανείου για πελάτες SBL και δημιουργήθηκε interface 
για την τροφοδοσία του Eispraxis με στοιχεία αιτημάτων στο πλαίσιο του Target operating 
Model και Κώδικα Δεοντολογίας. 
 
Συστήματα Πιστοδοτήσεων 
Τροποποιήθηκαν τα δανειακά συστήματα ώστε να υποστηρίζουν ρυθμίσεις δανείων ιδιωτών 
μέσω τυποποιημένων λύσεων (Target operating Model), μέσω της διασύνδεσης των συστη-
μάτων LS, Velti και διαχείρισης Οριστικής καθυστέρησης, αυτόματης συμπλήρωσης συμβα-
τικών εγγράφων και αυτόματης λογιστικοποίησης λογαριασμών Οριστικής καθυστέρησης. 
Υλοποιήθηκε η εφαρμογή «Δέσμες Λύσεων» για τον παραμετρικό ορισμό προϊόντων ρύθ-
μισης και την κεντροποιημένη διαχείριση μεταβολών δανείων ιδιωτών με αυτόματη ενη-
μέρωση των στοιχείων ρυθμίσεων. 
Τροποποιήθηκαν οι ενέργειες μερικής και ολικής αποπληρωμής δανείων, σε εφαρμογή 
των προβλεπόμενων από την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα capital controls 
και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Επίσης εμπλουτίσθηκε η λειτουργικότητα επιτοκίων 
Euribor και Libor στο κύριο δανειακό σύστημα LS. 

Συστήματα Collections 
Στο σύστημα EFS υλοποιήθηκαν σημαντικές επεκτάσεις στη λειτουργικότητα, εμπλουτί-
σθηκαν οι τηρούμενες δομές δεδομένων, ενώ αναπτύχθηκαν νέες διασυνδέσεις με υφι-
στάμενα συστήματα της Τράπεζας, ώστε να καλυφθούν επιχειρηματικές απαιτήσεις 
που προκύπτουν από την εφαρμογή τόσο του Κώδικα Δεοντολογίας όσο και του Target 
operating Model. 
Επιπλέον, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε Data Warehouse, ώστε να καλύπτονται οι αυξη-
μένες απαιτήσεις του reporting και της ad hoc ανάλυσης, χωρίς να επιβαρύνεται η λειτουρ-
γία του συστήματος.

Συστήματα Treasury 
Υλοποιήθηκε διασύνδεση των συστημάτων kondor+ και Equation προκειμένου να υποστη-
ριχθεί ο νέος τρόπος διενέργειας πράξεων Δευτερογενούς Αγοράς Ομολόγων. 
Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα του συστήματος oPICS που υποστηρίζει τις λειτουργίες 
Treasury Back office, ώστε να υποστηρίζονται FX options, ενώ υλοποιήθηκαν οι απαραί-
τητες αλλαγές για την ολοκλήρωση του έργου Target2 Securities. 

Συστήματα Risk Management 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση των δεδομένων με τα 
οποία τροφοδοτείται το Risk Data Mart (Middle Tier II). Αναπτύχθηκαν σημαντικές επε-
κτάσεις με σκοπό την τροφοδότησή του με επιπλέον δεδομένα όπως καταθέσεις, έσοδα, 
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έξοδα, adjustments, provisions, IFRS codes, δεδομένα ακινήτων. 
Υλοποιηθήκαν νέες προγραμματιστικές δομές υπολογισμού NPEs, provision unwinding, 
provision reverse unwinding, impairment flows, collateral allocation, limits. 
Eγκαταστάθηκε σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή Loan Treatment Tool για τα επιχει-
ρηματικά δάνεια, ενώ αναπτύχθηκε νέο σύστημα διαχείρισης Individual Provisions. 

Συστήματα Business Process Management 
Εμπλουτίσθηκε η εφαρμογή Κατασχετηρίων προκειμένου να υποστηριχθεί η υποστήριξη των 
e-Κατασχετηρίων του ΙΚΑ, καθώς και η νέα προσέγγιση διαχείρισης μελλοντικών πιστώσεων. 
Αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες HelpDesk της Τράπεζας, οι οποίες παρέχονται σε εσω-
τερικούς χρήστες και αφορούν θέματα τεχνικών έργων, τεχνικής και λειτουργικής υποστή-
ριξης πληροφοριακών συστημάτων. 
Αναπτύχθηκε εξειδικευμένο σύστημα για τον έλεγχο και αξιολόγηση τραπεζικών συναλλαγών 
και παράλληλη σύνδεση με το σύστημα της Τράπεζας της Ελλάδος IRIS για συναφείς ελέγχους. 
Αναπτύχθηκε λειτουργικότητα για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αίτησης χορήγη-
σης συσκευής PoS σε εμπόρους. 

Συστήματα Business Intelligence & CRM 
Με σκοπό την παρακολούθηση της απόδοσης του Δικτύου των καταστημάτων, βάσει της 
μεθοδολογίας του Balanced Scorecard, δημιουργήθηκε μία νέα υποδομή πληροφόρησης. 
Η υποδομή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των επιδόσεων του Δικτύου των κα-
ταστημάτων με έναν ενιαίο τρόπο και με βάση την εκάστοτε στρατηγική της Τράπεζας, 
σε σχέση με ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους, οι οποίοι προκύπτουν από τις βασικές 
στρατηγικές διαστάσεις Οικονομικής Ευρωστίας, Ανάπτυξης Πελατών & Αγοράς, Βέλτιστες 
Διαδικασίες, Ανάπτυξης Εργαζομένων.
Εμπλουτίσθηκε η παροχή πληροφόρησης προς τα Recovery Business Units, με αναλυτι-
κές πληροφορίες οικονομικών δεδομένων χορηγήσεων, ρυθμίσεων, καθώς και η παρα-
κολούθηση της εξέλιξης και διαμόρφωσης του δείκτη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 
90 ημερών (NPL). 
Επιπρόσθετα, έγιναν επεκτάσεις και προσαρμογές στις ροές υπολογισμού του materiality, 
τόσο για τις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις όσο και για αυτές των ιδιωτών. 
Στο κεντρικό Data Warehouse της Τράπεζας υλοποιήθηκε μία σειρά από επεκτάσεις με βα-
σικότερο σκοπό την παροχή πληροφόρησης και δυνατοτήτων πολυδιάστατης ανάλυσης 
στις περιοχές των προμηθειών, εμβασμάτων, πληρωμών και εκπτώσεων. 
Στις υποδομές των συστημάτων IntraDay PPM αναπτύχθηκαν νέες λειτουργίες, όπου εκτός 
της παρακολούθησης της ρευστότητας της Τράπεζας σε πραγματικό χρόνο, παρέχεται 
πλέον η δυνατότητα του ελέγχου των τραπεζογραμματίων από πολλαπλές οπτικές. 
Αναπτύχθηκαν νέες λειτουργίες στη βασική πελατοκεντρική πλατφόρμα καταστήματος 
(ICE), με σκοπό την παροχή δυνατοτήτων ηλεκτρονικής υπογραφής εγγράφων από τους 
πελάτες μας με πρόδηλο όφελος την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, καθώς και την πιο πα-
ραγωγική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων. 
Στο πλαίσιο υλοποίησης ενός πελατοκεντρικού συστήματος επιβράβευσης (Bank Wide 
Loyalty), μέσω του οποίου θα επιβραβεύουμε συμπεριφορές των πελατών μας, τόσο σε 
τραπεζικά προϊόντα όσο και σε χρήση καναλιών και υπηρεσιών της Τράπεζας, μέσα στο 
2015 δόθηκε σε παραγωγή η πρώτη φάση του, επιβραβεύοντας την έναρξη προθεσμιακών 
καταθέσεων. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2016 αναμένεται να έχει δοθεί σε χρήση το 
σύνολο του προγράμματος. 

Συστήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
Στο σύστημα Norkom υλοποιήθηκαν εργασίες ανασχεδιασμού, με αντικείμενο τη μείωση 
των WLM Checks και των παραγομένων alerts, τη βελτίωση της απόδοσης και της ποιότη-
τας των παραγομένων alerts και την εκκαθάριση των εξαιρέσεων. 
Αναπτύχθηκαν νέες στατιστικές αναφορές για τις ανάγκες της Κίνησης Κεφαλαίων, τυπο-
ποιώντας τους κανόνες και αυτοματοποιώντας την παραγωγή τους σε μηνιαία βάση. 
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Ολοκληρώθηκε η ενημέρωση του Μητρώου Λογαριασμών με κινήσεις που ορίζονται από 
τις απαιτήσεις των δύο πρώτων φάσεων. Παρασχέθηκε η δυνατότητα στους χρήστες να 
προσπελάσουν δεδομένα του Μητρώου, καθώς και στοιχεία των αιτημάτων που διεκπε-
ραιώνονται αυτόματα μέσω αυτού. 
Υλοποιήθηκε μηχανισμός αυτόματης παραγωγής στοιχείων από το μητρώο για μεμονω-
μένα αιτήματα, έτσι ώστε η Κανονιστική Συμμόρφωση να μπορεί άμεσα να απαντάει σε 
αιτήματα άρσης απόρρητου. 

Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την 
αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους υπαλλήλους της Τράπεζας, κατά τη διάρκεια του 
2015 υλοποιήθηκε μία σειρά αλλαγών στο σύστημα HRMS. Συγκεκριμένα, διευρύνθηκε 
η λειτουργικότητα των διαδικασιών χαρτογράφησης με αντικείμενο τη διαχείριση δεξιο-
τήτων εργαζομένων του Ομίλου, θεσπίσθηκε η διαχείριση αιτήσεων κατασκήνωσης και 
εμπλουτίσθηκε η λειτουργικότητα των υποσυστημάτων διοικητικής πληροφόρησης. 

Συστήματα Οικονομικής Διαχείρισης 
Κατά τη διάρκεια του 2015 αναβαθμίσθηκε η πλατφόρμα λειτουργίας και ανάπτυξης του 
συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης Atlas ERP. Εμπλουτίσθηκε επίσης η λειτουργικότητά 
του προκειμένου να υποστηριχθεί η διαχείριση προκαταβολών, η συμφωνία υπολοίπων 
πιστωτών, εκμισθωτών, προμηθευτών παγίων με τη Γενική Λογιστική, η συμφωνία και η 
παρακολούθηση του αγγελιοσήμου. 

Διασφάλιση Ποιότητας Λογισμικού 
Κατά τη διάρκεια του 2015, επεκτάθηκε η συμμετοχή της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότη-
τας Λογισμικού στη διεξαγωγή δοκιμών ορθής λειτουργίας στα συστήματα πιστοδοτήσεων 
LoS και VELTI. Επίσης, διεξήγαγε δοκιμές σε ροές του συστήματος επιχειρηματικών διαδικα-
σιών APPIAN, όπως επίσης και σε έργα της θυγατρικής της Κύπρου. 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Βελτίωση Υποδομών Καταστημάτων 
Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση 
του συστήματος προτεραιότητας σε όλο το Δίκτυο των καταστημάτων στη νέα έκδοση 
που παρέχει κεντροποιημένη διαχείριση και παραγωγή αναφορών, καθώς και δυνατότητα 
πρόσθετων υπηρεσιών προς τους πελάτες. 
Επεκτάθηκε σε 380 καταστήματα του Δικτύου το σύστημα προβολής διαφημιστικών μηνυ-
μάτων XIBo για την προώθηση των προϊόντων του Ομίλου. 
Για την προώθηση της υπηρεσίας winbank στους πελάτες του Δικτύου καταστημάτων διατέθη-
καν σε 300 καταστήματα του Δικτύου ισάριθμα tablets και επιπρόσθετα 100 wifi εκτυπωτές. 

Παροχή Υπηρεσίας ασύρματης σύνδεσης Internet στο Δίκτυο καταστημάτων και 
τα ATM - Πειραιώς free wifi 
Στα πλαίσιo της στρατηγικής της Τράπεζας που δίνει έμφαση στο σχεδιασμό υπηρεσιών 
διευκολύνουμε την εξυπηρέτηση των πελατών στη χρήση τεχνολογιών αιχμής και στην και-
νοτομία με παροχή νέων εμπειριών εντός και εκτός του καταστήματος. Επίσης, με στόχο την 
εμβάθυνση των πελατειακών σχέσεων μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας, τη διάχυση της 
γνώσης και την εκπαίδευση, υλοποιήθηκε η νέα υπηρεσία Πειραιώς free wifi, που επιτρέπει 
τη δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο internet από όλα τα σημεία παρουσίας της Τράπεζας 
προς όλους (πελάτες ή μη). Εντός του 2015 ολοκληρώθηκαν οι εγκαταστάσεις εξοπλισμού 
wifi σε 745 καταστήματα Δικτύου και σε 87 off site ATM του Νομού Αττικής. Με το εγχεί-
ρημα αυτό επιτυγχάνεται η παροχή νέων εμπειριών που δημιουργούν αξία στον πελάτη, 
αξιοποίηση της υποδομής με τη χρήση tablets που έχουν διατεθεί στα καταστήματα για 
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την προώθηση και επίδειξη της λειτουργικότητας ηλεκτρονικής τραπεζικής στον πελάτη. 
Ταυτόχρονα, τα στελέχη του καταστήματος ενσωματώνουν στην καθημερινότητά τους την 
ψηφιακή φιλοσοφία, προβάλλουν στους πελάτες τα ηλεκτρονικά δίκτυα και καθοδηγούν 
στη χρήση τους, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον Οργανισμό μας. 

Αναβάθμιση γραμμών επικοινωνίας 
Ολοκληρώθηκε το έργο της αναβάθμισης γραμμών επικοινωνίας των καταστημάτων με 
κύριο στόχο τη βελτίωση της ταχύτητας επικοινωνίας, την αυξημένη διαθεσιμότητα του 
Δικτύου μέσω εφεδρικού εξοπλισμού, την εκμετάλλευση σύγχρονων τεχνολογιών συνδεσι-
μότητας 4G και την παράλληλη μείωση κόστους. 

Συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών 
Με στόχους αφενός τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες –ιδιαί-
τερα μετά την εφαρμογή των capital controls– και αφετέρου τη διασφάλιση της λειτουργί-
ας των ΑΤΜ, πραγματοποιήθηκε μία σειρά από επεμβάσεις στο Δίκτυο ΑΤΜ στην Ελλάδα. 
Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών εξυπηρέτησης των πελατών ενισχύθηκε το Δί-
κτυο ΑΤΜ, εγκαθιστώντας δεύτερη συσκευή σε επιλεγμένα σημεία (26 νέες εγκαταστάσεις 
και συνολικά στο Δίκτυο 106 σημεία). Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν 41 νέες εγκαταστάσεις 
ΑΤΜ με online καταθετήριο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε 251 ΑΤΜ (ποσοστό 30% 
του Δικτύου ΑΤΜ στα καταστήματα). 
Ενισχύθηκε η παρουσία και λειτουργία της υπηρεσίας των αυτόματων εκτυπωτών βιβλια-
ρίων στα καταστήματα (συνολικά 506 EasyPassBook εκτυπωτές) που έχει ως στόχο την 
αποσυμφόρηση των ταμείων των καταστημάτων μέσω αυτοματοποιημένης ενημέρωσης 
των κινήσεων στα βιβλιάρια ταμιευτηρίου των πελατών. Σημειώνεται ότι πλέον 1 στις 3 
κινήσεις ταμείων γίνονται από την υπηρεσία EasyPassBook. 
Πραγματοποιήθηκε λειτουργική αναβάθμιση των συσκευών ΑΤΜ 251 καταστημάτων και 
89 νέων APS με ταυτόχρονη λειτουργική αναβάθμιση όλων των μηχανημάτων (συνολικά 
562 συσκευές), προκειμένου να καταστεί εφικτή η διαχείριση αφενός μεν των νέων χαρτο-
νομισμάτων των €20 που διοχετεύθηκαν στην αγορά από την ΕΚΤ, αφετέρου δε η διαχεί-
ριση των πλαστών χαρτονομισμάτων (οδηγία ECB 6). 
Εγκαταστάθηκαν 38 συσκευές με δυνατότητα μαζικών online καταθέσεων, προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν εξειδικευμένες ανάγκες διαχείρισης χρηματικού πελατών. Η συγκεκριμένη 
υπηρεσία δίνεται για πρώτη φορά και στοχεύει στην εξυπηρέτηση μεγάλων επιχειρήσεων 
με ταυτόχρονη αύξηση των καταθέσεων για την Τράπεζα.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Με συνέπεια στο στόχο αφενός για συνεχή βελτίωση της διαθεσιμότητας και απόδοσης των 
Τεχνολογικών Υποδομών της Τράπεζας και αφετέρου για την αποτελεσματική και ασφαλή 
διαχείριση της λειτουργίας τους, πραγματοποιηθήκε μία σειρά από επεμβάσεις με σημαντι-
κότερες τις ακόλουθες: 

Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο 
Ενοποίηση όλων των κεντρικών συστημάτων (AS400) σε τρία συστήματα με όφελος την 
καλύτερη διαχείριση πόρων των συστημάτων, την αυξημένη ταχύτητα απόκρισής τους, την 
παράλληλη μείωση κόστους και την ενοποιημένη διαχείριση. 
Έγινε αυτοματοποίηση της εκτέλεσης των ημερήσιων ροών στα κεντρικά μηχανογραφικά 
συστήματα μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής, με σκοπό τη μείωση του λειτουργικού κινδύ-
νου και την εξοικονόμηση χρόνου. 

Εφεδρικό Μηχανογραφικό Κέντρο 
Έγινε μεταφορά του εφεδρικού μηχανογραφικού κέντρου για τα συστήματα και τις λειτουρ-
γίες του PFM στη Θεσσαλονίκη και ενσωματώθηκαν στις υποδομές και τις διαδικασίες του 
υπάρχοντος Εφεδρικού Μηχανογραφικού Κέντρου της Τράπεζας. 
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ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση wifi Δικτύου στα κεντρικά κτήρια της Τράπεζας. Με τη νέα 
υποδομή παρέχεται σε στελέχη της Τράπεζας και συνεργάτες η δυνατότητα διασύνδεσης μέσω 
φορητών συσκευών στο διαδίκτυο στο πλαίσιο διεκπεραίωσης των επαγγελματικών αναγκών 
τους. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά με τη μελλοντική ενσωμάτωση πρόσθετων υπηρεσιών για 
τη διευκόλυνση των εργασιών των στελεχών που είναι σε συχνή μετακίνηση. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το 2015 ολοκληρώθηκε μία σειρά από έργα και εγκαταστάσεις συστημάτων, με στόχο τη 
μέγιστη δυνατή θωράκιση της ασφάλειας των υποδομών των Πληροφοριακών Συστημάτων 
της Τράπεζας αλλά και την προστασία των πελατών της. 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Στο πλαίσιο ελέγχων της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας και των 
θυγατρικών εσωτερικού και εξωτερικού, διεκπεραιώθηκε ένα πλήθος περιοδικών καθώς και 
εκτάκτων ελέγχων. 
Συγκεκριμένα, δοκιμές παρείσδυσης (penetration tests) και έλεγχοι ανίχνευσης ευπαθειών 
(vulnerability assessments) διεξήχθησαν επανειλημμένα τόσο από εξειδικευμένους μηχανικούς 
της Τράπεζας όσο και από συμβεβλημένους εξωτερικούς συνεργάτες στις εφαρμογές Ηλεκ-
τρονικής Τραπεζικής, σε Πληροφοριακούς ιστότοπους του Ομίλου, καθώς και σε διάφορες 
εφαρμογές, εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Με δεδομένες τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις ασφάλειας συστημάτων και πληροφο-
ριών, πραγματοποιήθηκε επαναξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων ασφάλειας, ανα-
σχεδιασμός και βελτιστοποίηση του παρεχόμενου επιπέδου προστασίας. 
Επιπρόσθετα, για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση διαφόρων κατηγοριών περιστατι-
κών και επιθέσεων, ενεργοποιήθηκαν υπηρεσίες 24x7 Security Monitoring και Advanced Cyber 
Threat Management, όπου το σύνολο των logs των κρίσιμων για την ασφάλεια συστημάτων 
αποστέλλονται σε SoC (Security operations Center) και παρακολουθούνται σε μοντέλο 24x7. 
Το τμήμα ασφάλειας του Ομίλου ενημερώνεται άμεσα για κάθε περιστατικό ασφαλείας που 
προκύπτει, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Συνεχίσθηκε και το 2015 η υλοποίηση έργων ανάπτυξης, βελτίωσης και εναρμόνισης με τις 
υποδομές του Ομίλου σε όλες τις θυγατρικές τράπεζες και υποκαταστήματα του εξωτερικού 
(Piraeus Bank Romania, Piraeus Bank Bulgaria, Tirana Bank, Piraeus Bank Beograd, Piraeus 
Bank Ukraine, κατάστημα Λονδίνου, κατάστημα Φρανκφούρτης). 
Στόχο των έργων αποτέλεσαν η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον Πελάτη, η 
μείωση του λειτουργικού κόστους, η βελτιστοποίηση των ροών εργασίας και η συμμόρφωση 
με τις ισχύουσες τοπικές κανονιστικές και θεσμικές απαιτήσεις. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της πλατφόρμας λειτουργίας και ανάπτυξης του 
συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης Atlas ERP των Θυγατρικών Αλβανίας, Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας και Αιγύπτου. 
Παράλληλα, υλοποιήθηκε μία σειρά επεκτάσεων των λειτουργιών των πελατοκεντρικών συ-
στημάτων των Θυγατρικών σε Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία σε λειτουργίες που αφορούν τη 
διαχείριση FATCA, MiFid, καθώς και δεδομένων πελατών.
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ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 

Οι πυκνές οικονομικές εξελίξεις κατά το 2015 είχαν ως αποτέλεσμα τις ιδιαίτερα έντονες δια-
κυμάνσεις στη ζήτηση μετρητών με κατάληξη την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κε-
φαλαίων, την εφαρμογή της ειδικής τραπεζικής αργίας και τη σταδιακή μετάβαση σε μία νέα 
πραγματικότητα που περιόριζε σημαντικά το ύψος των μετρητών που μπορούσε να αναλάβει 
κάθε πολίτης και εταιρεία. 
Η επιβολή των capital controls επέφερε σημαντικές δυσλειτουργίες στη ροή εργασιών της 
διαχείρισης χρηματικού, τόσο για το Δίκτυο των καταστημάτων και των off-site ATM/APS της 
Τράπεζας όσο και σε επίπεδο των κεντρικών συνεργασιών χρηματικού με μεγάλους πελάτες. 
Η Τράπεζα Πειραιώς, δεδομένης και της δεσπόζουσας θέσης της στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύ-
στημα και της δέσμευσής της απέναντι στους πελάτες της για «μοναδική εμπειρία εξυπηρέτη-
σης», έθεσε ως στόχο την πλήρη και απρόσκοπτη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 
της πανελλαδικά. Στο πλαίσιο των ισχυόντων περιορισμών, οργάνωσε, σχεδίασε και έθεσε σε 
λειτουργία προς εξυπηρέτησή τους 250 ειδικά καταστήματα ανά την επικράτεια για την υπο-
δοχή καταθέσεων και την πληρωμή των υποχρεώσεων των πελατών της, τα οποία λειτούργη-
σαν υπό ειδικό καθεστώς μέχρι τις 6 Ιουλίου, και 4 Κέντρα Διαχείρισης Χρηματικού (ΚΔΧ) για 
την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των επιχειρηματικών της πελατών, θέλοντας να σταθεί 
ενεργά δίπλα τους σ’ ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον. 
Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν, ιδίως κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής τους, από 28 
Ιουνίου έως 22 Ιουλίου 2015, οδήγησαν σε ενέργειες που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα είχαν 
ποτέ εκπονηθεί και εφαρμοστεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

•  Λειτουργία και τροφοδοσία από την Τράπεζα 
της Ελλάδος των ΚΔΧ και των καταστημάτων 
σε ημέρες αργίας. 

•  Συντονισμός με τις εταιρείες χρηματαποστολών 
για παράδοση/παραλαβή χρηματικών αξιών σε 
ημέρες και ώρες που υπό κανονικές συνθήκες 
δεν θα πραγματοποιούνταν, ξεπερνώντας αρ-
κετές φορές τις επιχειρησιακές δυνατότητες 
της Τράπεζας και των συνεργαζόμενων εται-
ρειών χρηματαποστολών. 

•  Σχεδιασμός και ενεργοποίηση εναλλακτικού 
κυκλώματος διαχείρισης των χρηματεφοδια-
σμών των καταστημάτων και παράκαμψη του 
υφιστάμενου αυτοματοποιημένου συστήματος, 
με στόχο την αρτιότερη εξυπηρέτηση των ανα-
γκών των πελατών του Δικτύου μας. 

•  Καθημερινές αναπροσαρμογές του σχεδιασμού 
και των προβλέψεων για την πλήρη κάλυψη των 
αναγκών χρηματικού του Δικτύου καταστη-
μάτων και των off-site ATM. 

Αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν ο σχεδόν εκμηδενισμός φαινομένων αδυναμίας παροχής 
χρηματικού (cash out) από όλα τα ενεργά σημεία χρηματικής εξυπηρέτησης (ΚΔΧ, καταστή-
ματα on-site και off-site ATM και APS). 
Η περίοδος των capital controls, και ιδιαίτερα το παραπάνω χρονικό διάστημα, επιβάρυναν 
σημαντικά τα μεγέθη της Τράπεζας που σχετίζονται με θέματα χρηματικού στις τρεις βασικές 
κατηγορίες που αφορούν: το κόστος χρηματαποστολών, τον όγκο των εισροών σε μετρητά 
από μεγάλους πελάτες και τις εισπραττόμενες προμήθειες. 
Παρά ταύτα, η αύξηση της συνολικής δαπάνης για χρηματαποστολές του Δικτύου καταστη-
μάτων και ΑΤΜ της Τράπεζας συγκρατήθηκε σε χαμηλό επίπεδο. Στο αποτέλεσμα αυτό συ-
νέβαλλε η ολοκλήρωση του έργου εξορθολογισμού του κόστους αλλά και της πολιτικής χρη-
ματεφοδιασμού των δικτύων, καταστημάτων και off-site ATM, ενέργειες που υλοποιήθηκαν 
το 1ο τετράμηνο του 2015. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στις 
ονομαστικές τιμές του κόστους μεταφοράς, η οποία μεταφράστηκε σε αντίστοιχη συγκράτηση 
του συνολικού κόστους χρηματαποστολών. Ειδικότερα, αναφέρουμε ότι παρόλο που ο όγκος 
των χρηματαποστολών της περιόδου (Μαΐου 2015- Δεκεμβρίου 2015) ήταν αυξημένος σε πο-
σοστό 26% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, η αύξηση του συνολικού κόστους 
της περιόδου περιορίσθηκε μόλις στο 2,5%. 
Η αναδιοργάνωση των εργασιών των ΚΔΧ συνεχίστηκε και το 2015, προσδίδοντας στην Τράπεζα 
τη δυνατότητα εκμετάλλευσης επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό προκειμένου να διαχειρι-
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σθεί υψηλότατους όγκους χρηματικού. Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε και η μετε-
γκατάσταση του ΚΔΧ Πατρών τον Νοέμβριο του 2015 σε νέο, σύγχρονο και ασφαλές κτήριο, με 
σημαντικά μεγαλύτερη παραγωγική ικανότητα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου 
ΚΔΧ στο Ηράκλειο Κρήτης, που αναμένεται να λειτουργήσει του εντός του 1ου τριμήνου του 2016. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ (CASH SERVICES) 

Η στρατηγική απόφαση της Τράπεζας για μεγαλύτερη διείσδυση στις εργασίες διαχείρισης 
χρηματικού εντατικοποίησε τις προσπάθειες ανάπτυξης των εργασιών χρηματικού φέροντας 
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την επιβολή των 
capital controls. Τα συνολικά έσοδα των παραδοσιακών υπηρεσιών χρηματικού ήταν αυξημένα 
κατά 1% σε σχέση με το 2014, ενώ οι πελατειακές σχέσεις αυξήθηκαν κατά 39%. Συγκεκρι-
μένα τα έσοδα αυξήθηκαν από €912.899 το 2014 σε €918.906 το 2015 και οι πελατειακές 
σχέσεις από 85 το 2014 σε 118 το 2015. Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή και αποδοχή της 
εξειδικευμένης υπηρεσίας Bank in office, τα έσοδα από την οποία αυξήθηκαν σε ποσοστό 63% 
έναντι του 2014 και αποτέλεσαν το 26% των συνολικών εσόδων από υπηρεσίες χρηματικού. 
Η υλοποίηση σημαντικού αριθμού νέων εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμηνο 
του 2015, θέτει τις βάσεις για περαιτέρω ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων από τις 
υπηρεσίες διαχείρισης χρηματικού και για το 2016.

ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η εφαρμογή των capital controls άφησε έντονο αποτύπωμα στην Κίνηση Κεφαλαίων, καθώς 
επηρέασε και σε αρκετές περιπτώσεις ανέτρεψε υπάρχουσες πρακτικές, διαδικασίες, χρόνους 
και κόστη εκτέλεσης συναλλαγών και τελικά άλλαξε καθοριστικά τις συναλλακτικές συνήθειες 
των πελατών. 
Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίθηκε ταχύτατα στα νέα δεδομένα προσαρμόζοντας άμεσα συ-
στήματα και διαδικασίες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ρυθμιστικές διατάξεις με στόχο να 
διευκολύνει την ομαλή ροή των συναλλακτικών δραστηριοτήτων των πελατών, στο βαθμό που 
το νέο κανονιστικό πλαίσιο επέτρεπε. 
Η εποχή των capital controls σε σχέση με τα εμβάσματα μπορεί να διακριθεί σε 3 επιμέρους 
χρονικές περιόδους: 
1η περίοδος (28/6-19/7/2015), όπου εκτελούνταν αποκλειστικά εγχώρια εμβάσματα μέσω 
internet / phone banking. 
2η περίοδος (20/7-6/8/2015), όπου τις πρώτες ημέρες εκτελούνταν περιορισμένες συναλ-
λαγές προς το εξωτερικό και μόνο κατόπιν σχετικών εγκρίσεων από την αρμόδια Επιτροπή 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών. Στη συνέχεια συστάθηκε η 
Υποεπιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών της Τράπεζας Πειραιώς, στην αρμοδιότητα 
της οποίας ήταν η αξιολόγηση αιτημάτων έως του ποσού των €150.000, με ταυτόχρονη δη-
μιουργία ομάδων έργου ανά τύπο πελατείας για την αξιολόγηση των αιτημάτων που παραλαμ-
βάνονταν από το Δίκτυο καταστημάτων. 
3η περίοδος (7/8 μέχρι και σήμερα), κατά την οποία υπάρχει μία πλήρως αυτοματοποιημένη 
διαδικασία, καθώς το σύνολο των αιτημάτων των πελατών μας προς έγκριση καταχωρίζεται 
και μεταβιβάζεται μέσω σχετικής πλατφόρμας, ενώ οι αιτήσεις εμβασμάτων καταχωρίζονται 
στο σύστημα πληρωμών το οποίο συνδέεται με τη σχετική πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων. 
Παράλληλα με τα παραπάνω, έχουν γίνει οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο σύστημα πληρω-
μών για να διαχειρίζονται όλες οι περιπτώσεις που έχουν κατά καιρούς εξαιρεθεί από τους 
περιορισμούς, ενώ σε συγκεκριμένες περιπτώσεις είναι δυνατή και η καταχώριση εμβασμάτων 
προς το εξωτερικό μέσα από την Ηλεκτρονική Τραπεζική. Αυτό που έχει επιτευχθεί είναι η 
αυθημερόν εκτέλεση του συνόλου των εμβασμάτων τα οποία έχουν εγκριθεί από τις σχετικές 
επιτροπές, γεγονός που αναδεικνύει το σωστό προγραμματισμό, τις σωστές παρεμβάσεις στο 
σύστημα πληρωμών και την προσαρμογή των διαδικασιών στα νέα δεδομένα. 
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Οι ειδικές συνθήκες που δημιούργησαν τα περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη ροή των μετρη-
τών και οι υποχρεώσεις των πληρωμών που δεν εξέλιπαν είχαν ως αποτέλεσμα τη στροφή 
φυσικών και νομικών προσώπων στο έμβασμα και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. 
Η εισροή νέων πελατών στις υπηρεσίες μεταφοράς πιστώσεων κατά το 2ο εξάμηνο του 2015 
ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, φθάνοντας το 357% για τα Φυσικά Πρόσωπα και το 142% για 
τα Νομικά Πρόσωπα έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014, ενώ τριπλασιάστηκε ο αριθ-
μός των πληρωμών που εκτελέστηκαν μέσω κινητού τηλεφώνου ή ταμπλέτας.
Συνολικά οι εργασίες Κίνησης Κεφαλαίων παρουσίασαν 21% αύξηση σε αριθμό συναλλαγών 
και 34% σε προμήθειες. Η αυτοματοποίηση των πληρωμών άγγιξε το 90% στα εξερχόμενα και 
το 89% στα εισερχόμενα εμβάσματα, παρουσιάζοντας αύξηση 4% έναντι του 2014, ενώ για 
άλλη μία χρονιά η Τράπεζα απέσπασε διεθνείς διακρίσεις για την ποιότητα των εργασιών της 
και το επίπεδο αυτοματοποίησης των εργασιών της (STP awards).

ΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Κατά τη διάρκεια του 2015 οι όγκοι των συναλλαγών συνέχισαν να παρουσιάζουν έντονα 
αυξητική τάση στη διαχείριση των κατασχετηρίων και στις νομιμοποιήσεις πελατών, ενώ 
μειώθηκαν σημαντικά οι συγχωνεύσεις κωδικών πελατών. Η εφαρμογή της ειδικής τραπεζι-
κής αργίας διάρκειας 3 εβδομάδων και η επιβολή των capital controls έφεραν την αναστολή 
των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης επί 4μήνου, που αναχαίτισαν παροδικά την αύξηση του 
αριθμού των κατασχετηρίων. 
Τον Δεκέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκαν οι μηχανογραφικές προετοιμασίες για την ένταξη 
του ΙΚΑ στο κύκλωμα του ηλεκτρονικού κατασχετηρίου και ξεκίνησε η σταδιακή ένταξη μο-
νάδων του σε αυτό. 
Για το 2016 αναμένεται η πλήρης χρήση της νέας υποδομής και η ελαχιστοποίηση χρήσης του 
κατασχετηρίου από χαρτί με σημαντικά οφέλη για τις τράπεζες και το ΙΚΑ. 
Τέλος, συνεχίσθηκε η προσπάθεια για διαρκή βελτίωση, με την καλύτερη οργάνωση των κα-
θημερινών εργασιών, την καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου προσωπικού, τη συντόμευση 
διεκπεραίωσης αιτημάτων και τέλος την αναθεώρηση/βελτιστοποίηση διαδικασιών και τεχνο-
λογικών υποδομών.

ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΗ

Κατά τη διάρκεια του 2015 η Τράπεζα Πειραιώς εδραίωσε την ηγετική της θέση στην παροχή 
υπηρεσιών μετασυναλλακτικής δραστηριότητας (post trading activity) μεταξύ εγχώριων και 
ξένων Θεματοφυλάκων. Μία σειρά οργανωτικών αλλαγών, όπως η απόσχιση των Securities 
Services από τη Θεματοφυλακή και η ένταξή τους στον πυλώνα του Piraeus Financial Markets 
(PFM), η αναδιοργάνωση της Θεματοφυλακής μετά τις λειτουργικές ενοποιήσεις που έλαβαν 
χώρα την περίοδο 2013-2014 και η υιοθέτηση ενιαίου τρόπου σκέψης και δράσης, συνέβαλαν 
στη διατήρηση άριστων σχέσεων με εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και στην παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. 
Οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στην ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων ετών οδήγησαν το 2015 σε μακρά τραπεζική αργία και στην επιβολή ελέγχων στην κί-
νηση κεφαλαίων (capital controls), γεγονός που επηρέασε αρνητικά την προσφορά υπηρε-
σιών μετασυναλλακτικής δραστηριότητας. Η δίμηνη αργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και 
οι περιορισμοί στις συναλλαγές των επενδυτικών προϊόντων και στην κίνηση κεφαλαίων δη-
μιούργησαν δυσμενείς συνθήκες τόσο στην ανάπτυξη των εργασιών όσο και στη διατήρηση 
των πελατειακών σχέσεων, αφαιρώντας σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα από τους 
εγχώριους Θεματοφύλακες. Ωστόσο, η μακρόχρονη εμπειρία και παρουσία της Τράπεζας στο 
χώρο συνετέλεσε στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στην άμεση κινητοποίηση για δημιουργία 
των απαιτούμενων τροποποιήσεων των τεχνολογικών υποδομών και των διαδικασιών προκει-
μένου να αμβλύνει τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων στους πελάτες. 
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς η Θεματοφυλακή συμμετείχε ενεργά στην υλοποίηση της Άσκη-
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Εξερχόμενα Εμβάσματα - Πλήθος εργασιών (σε χιλιάδες)

Ηλεκτρονικά  
εμβάσματα

Μη ηλεκτρονικά  
εμβάσματα

2013 2014 2015

1.224 1.769 2.996468 650365

Πελάτες - Ιδιώτες

Πελάτες - επιχειρήσεις

2013 2014 2015

143 201 45131 4621

Εξερχόμενα Εμβάσματα - Πλήθος πελατών (σε χιλιάδες)
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σης Διαχείρισης Παθητικού (Liability Management Exercise LME) και στην Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου της Τράπεζας, ανταποκρινόμενη με επιτυχία στις απαιτήσεις των σημαντικών και 
πολύπλοκων αυτών έργων για την ενδυνάμωση της Τράπεζας. 
Στο πλαίσιο αυτό, και για 13η συνεχή χρονιά, η Τράπεζα κατατάχθηκε στους κορυφαίους Θε-
ματοφύλακες της Ελληνικής Αγοράς στην ετήσια έρευνα για Εγχώριους, Ξένους και Διεθνώς 
Διακεκριμένους Θεσμικούς Επενδυτές του περιοδικού “Global Custodian”.

BACK OFFICE-PIRAEUS FINANCIAL MARKETS 

Κατά τη διάρκεια του 2015 εγκαταστάθηκαν εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα υπο-
στήριξης των εργασιών της Μονάδας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας, την ελα-
χιστοποίηση του κινδύνου λαθών, καθώς επίσης και την εκπλήρωση θεσμικών υποχρεώσεων 
της Τράπεζας για αναφορές στοιχείων και συναλλαγών. 
Σημαντική ήταν και η συμμετοχή της Μονάδας στην προσπάθεια προσαρμογής της Τράπεζας 
στα νέα δεδομένα που επήλθαν κατά τη διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 2015, με την επιβολή των 
περιορισμών στη κίνηση κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, ανέλαβε την υποστήριξη των εργασιών 
της Υποεπιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών της Τράπεζας καθώς και την ενημέρωση 
των διαφόρων μονάδων και καταστημάτων για τις απαντήσεις της Επιτροπής Έγκρισης Τρα-
πεζικών Συναλλαγών του Υπουργείου σε αιτήματα πελατών.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Τα έργα που υλοποίησε η Οργάνωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς που πέρασε: α) υποστή-
ριξαν το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας για εσωτερική αναδιοργάνωση και περαιτέρω 
αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων σε συνέχεια των συγχωνεύσεων τραπεζικών ιδρυ-
μάτων των προηγούμενων χρόνων, και β) ανταποκρίθηκαν με ταχύτητα και αποτελεσματι-
κότητα στις εξωτερικές συνθήκες που επικράτησαν στο γενικό οικονομικό περιβάλλον και κυ-
ρίως με την επιβολή των capital controls στις τραπεζικές συναλλαγές. 

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εντοπισμό δυσλειτουργιών και προβλημάτων στο Δίκτυο κατα-
στημάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με τις σημαντικές αλλαγές που προέκυψαν από τις διαδοχικές 
συγχωνεύσεις των πρώην ATE Bank, Τράπεζας Κύπρου, Λαϊκής Τράπεζας, Ελληνικής Τράπεζας, 
Millennium Bank και Geniki Bank, κατά τα προηγούμενα έτη. 
Έτσι, το πρώτο τρίμηνο του 2015 η Οργάνωση προχώρησε στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση 
του προγράμματος operational Effectiveness στοχεύοντας στην αξιολόγηση και τη βελτίωση 
της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, χαρτογραφήθηκαν και μετρή-
θηκαν οι κύριες διαδικασίες καταστήματος, με στόχο τον εντοπισμό των πλέον χρονοβόρων 
και την εκτίμηση των αναγκών στελέχωσης του Δικτύου καταστημάτων, ενώ αξιολογήθηκαν 
και εντοπίστηκαν περιοχές βελτίωσης στις υφιστάμενες διαδικασίες πιστοδοτήσεων Λιανικής 
Τραπεζικής. Επίσης προσδιορίστηκαν κρίσιμοι δείκτες παρακολούθησης απόδοσης (kPIs) σε 
επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και αξιολογήθηκαν οι υφιστάμενες διαδικασίες κατάρτισης και 
παρακολούθησης προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων ανά Γενική Διεύθυνση. 
Ως αποτέλεσμα του προγράμματος, ακολούθησε η κατάρτιση ενός πλαισίου βασικών δεικτών 
παρακολούθησης της απόδοσης σημαντικών διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής του συστή-
ματος Service Level Agreement (SLA). Αυτό αποτελείται από έναν μηχανισμό αναφορών δε-
δομένων παραγωγής ο οποίος παρέχει τόσο στον Βusiness Process owner όσο και στους επι-
μέρους εσωτερικούς Providers τη δυνατότητα παρακολούθησης της απόδοσης σε συνάρτηση 
με το χρόνο και με συμφωνημένους στόχους συνολικά ή σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. 
Εγκαταστάθηκε νέο σύστημα διαχείρισης ακινήτων (Geobanking ΣΔΑ), που παρέχει αναβαθ-
μισμένες λειτουργικές δυνατότητες και διασυνδέεται με υφιστάμενα συστήματα της Τράπεζας, 
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επιτρέποντας την ταχύτερη και απλούστερη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης ακινή-
των, καθώς και τη βελτίωση της πληροφόρησης προς τις αρμόδιες Μονάδες της Διοίκησης. 
Παράλληλα, ενσωματώθηκαν σε αυτό όλα τα ενυπόθηκα ακίνητα που προέρχονται από τις 
συγχωνευμένες Τράπεζες. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών που σχετίζονται με τους 
αντιπροσωπευόμενους από την Τράπεζα ΟΣΕΚΑ και τους Διαχειριζόμενους και αντιπροσω-
πευόμενους από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίστηκε, 
ενοποιήθηκε και ανασχεδιάσθηκε η μετασυναλλακτική ενημέρωση επί ΟΣΕΚΑ, ενώ υλοποιή-
θηκε σε νέο τιμολόγιο επί συναλλαγών σε ΟΣΕΚΑ με την εισαγωγή ενιαίας και ευέλικτης παρα-
μετροποίησης σε επίπεδο Τράπεζας και Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. 
Στο πλαίσιο εσωτερικής λειτουργικής αναβάθμισης, θεσπίσθηκε και εφαρμόσθηκε νέα διαδι-
κασία διαχείρισης των ΑΤΜ, με αποτέλεσμα την ταχύτερη εξυπηρέτηση των καταθετών και τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας συμφωνίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική μελέτη της 
υφιστάμενης κατάστασης των Ελεγκτικών Αναφορών που χρησιμοποιούνται από το Δίκτυο 
καταστημάτων, με βάση την οποία υλοποιήθηκε μία σειρά βελτιώσεων, συμβατών με το νέο 
μοντέλο λειτουργίας του καταστήματος, το νέο μοντέλο διαχείρισης των καθυστερήσεων RBU, 
αλλά και το νέο μοντέλο κεντροποιημένης διαχείρισης των δανείων. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

Η πλέον πρωτοποριακή αυτοματοποίηση, που βασίζεται στην αξιοποίηση προηγμένης τε-
χνολογίας, είναι η εφαρμογή e-Signature, με τη χρήση της οποίας συμβατικά έγγραφα και 
αιτήσεις υπογράφονται από τον Πελάτη ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αρχειοθετούνται ηλεκ-
τρονικά, με πολλαπλά οφέλη για την Τράπεζα (μείωση κόστους, ταχύτητας κ.λπ.) και παροχή 
υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτησης προς τον Πελάτη. 
Σημαντικό έργο αυτοματοποίησης αποτέλεσε επίσης η ανάπτυξη στην πλατφόρμα workflow 
APPIAN της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάρτισης σύμβασης με εμπόρους για 
τη χρήση PoS/ePoS για την αποδοχή συναλλαγών με κάρτες. Στη νέα εφαρμογή εντάχθηκαν ση-
μαντικές βελτιώσεις και αυτόματες λειτουργικότητες, όπως η αυτόματη δημιουργία εμπορικής 
προσφοράς προς την ενδιαφερόμενη επιχείρηση, ο μηχανισμός αυτόματης αξιολόγησης αιτή-
ματος, η ηλεκτρονική διακίνηση εντύπων (και δυνατότητα e-Signature), η αυτοματοποιημένη 
είσπραξη προμηθειών και η μηχανογραφημένη ανταλλαγή αρχείων με την πάροχο εταιρεία. 
Αναμορφώθηκε και επεκτάθηκε η υπηρεσία Επενδυτικών Κόμβων για την καλύτερη και πλη-
ρέστερη εξυπηρέτηση των πελατών από εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη. Υλοποιήθηκε νέα, 
φιλική προς το χρήστη πλατφόρμα ολοκληρωμένης διαχείρισης Πελατών για παρακολούθηση 
εντολοδοσίας και καθορισμό ενός πλήρους συστήματος διαδικασιών, με σκοπό την ενδυνάμω-
ση και ανάπτυξη της υπηρεσίας σε σταθερή βάση. Επίσης, ολοκληρώθηκε πλήρης ανασχε-
διασμός του workflow διαπραγμάτευσης και διεκπεραίωσης συναλλαγών επί δευτερογενώς 
διαπραγματεύσιμων χρεογράφων. 
Σχεδιάσθηκε και υποστηρίζεται πλέον μηχανογραφικά αυτοματοποιημένη διαδικασία που επι-
τρέπει την αξιολόγηση, χορήγηση και εκταμίευση δανείων προς μικρές και ατομικές επιχειρή-
σεις εντός 48 ωρών. Στο ίδιο πλαίσιο, σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε νέο σύστημα έκδοσης Εγ-
γυητικών Επιστολών με εξασφάλιση μετρητών εντός 24 ωρών. Όσον αφορά το credit scoring 
των καταναλωτικών δανείων, αναπτύχθηκε σύστημα κριτηρίων και μηχανογραφική υποδομή 
αυτοματοποίησης της αξιολόγησης αιτήματος χορήγησης, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίη-
ση του χρόνου αξιολόγησης και την επιτάχυνση της εγκριτικής απόφασης. 
Τέλος, με στόχο τη διασφάλιση της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης όλων των εγγράφων της 
Τράπεζας από και προς τρίτους, τέθηκε σε εφαρμογή εξειδικευμένο σύστημα, μέσω του οποί-
ου διευκολύνεται η ηλεκτρονική διακίνηση της εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας, 
περιορίζεται η κυκλοφορία εγγράφων σε φυσική μορφή και επιτυγχάνεται καταγραφή και 
εύκολη αναζήτηση του ιστορικού διακίνησης των εγγράφων. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 

Διεκπεραιώθηκαν εργασίες που προέκυψαν από τις λειτουργικές ενοποιήσεις των προηγού-
μενων ετών. Συνεχίσθηκε η ψηφιοποίηση εγγράφων δανείων των συγχωνευμένων τραπεζών, 
ώστε τα έγγραφα να είναι άμεσα διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή. 
Ολοκληρώθηκε το έργο μεταφοράς αρχείων από καταστήματα και κεντρικές μονάδες στις 
αποθήκες της Τράπεζας και συνεχίστηκε η συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πει-
ραιώς (ΠΙΟΠ) για τον εντοπισμό αρχείων ιστορικής αξίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ CAPITAL CoNTRoLS 

Η επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων δημιούργησε την ανάγκη για άμεση υλοποίη-
ση αλλαγών στα συστήματα και στις διαδικασίες της Τράπεζας. 
Η Οργάνωση προχώρησε στην άμεση υλοποίηση και προσαρμογή των συστημάτων της 
Τράπεζας για την ενσωμάτωση ελέγχων που αφορούσαν τη λειτουργία των καταστημάτων 
υπό καθεστώς ελέγχου κεφαλαίων, με κύριους περιορισμούς στις αναλήψεις μετρητών και 
στη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. 
Προδιέγραψε την απαραίτητη διαδικασία εγκρίσεων εμβασμάτων στην πλατφόρμα workflow 
APPIAN Tempo, η οποία εξακολουθεί να τροποποιείται σύμφωνα με τις αλλαγές στο σχετικό 
θεσμικό πλαίσιο, ενώ συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη των προδιαγραφών για την ηλεκτρο-
νική επικοινωνία των Τραπεζών με την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών. 
Παράλληλα, εμπλούτισε τις εσωτερικές εφαρμογές της Τράπεζας (πελατοκεντρικό σύστημα 
ICE, σύστημα ταμειακών συναλλαγών Cashier, συστήματα καρτών), προκειμένου να απο-
τρέπεται η παραβίαση των περιορισμών που τέθηκαν. Πιο συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε νέα 
λειτουργικότητα προκειμένου να απεικονίζονται και να παρακολουθούνται τα επιτρεπτά όρια 
συναλλαγών των πελατών όσον αφορά τις αναλήψεις μετρητών, την αποστολή συγκεκριμένων 
εμβασμάτων (σπουδαστικών και μη) στο εξωτερικό, την ανάληψη μετρητών με την αξιοποί-
ηση ειδικών λογαριασμών (π.χ. σχολεία, ναυτιλιακές εταιρείες), την αξιοποίηση χρημάτων 
που προκύπτουν από ρευστοποιήσεις και χρηματικές διανομές χρηματοπιστωτικών μέσων 
αλλοδαπής, τις μισθοδοσίες εξωτερικού, τις άμεσες χρεώσεις ΕΒΑ και τα όρια/περιορισμούς 
στη χρήση πιστωτικών καρτών. 
Υποστήριξε επίσης την επαναλειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε καθεστώς capital 
controls με την παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τους πελάτες της Τράπεζας αλλά 
και για τους πελάτες συνεργαζόμενων με την Τράπεζα τρίτων ΑΕΠΕΥ. 
Συντόνισε την ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση των δυνατοτήτων 
επανεπένδυσης σε χρηματοπιστωτικά μέσα αλλοδαπής για πελάτες της Τράπεζας αλλά και για 
πελάτες συνεργαζόμενων με την Τράπεζα τρίτων ΑΕΠΕΥ. 
Συμμετείχε ενεργά στην ειδική υποεπιτροπή της τράπεζας, μερίμνησε για τη λήψη διευκρινή-
σεων σε συνεργασία με την ΕΕΤ, την ΤτΕ και το αρμόδιο υπουργείο και υποστήριξε δυναμικά 
το Δίκτυο καταστημάτων με οδηγίες και λειτουργία help desk με στόχο την πιστή εφαρμογή 
του νέου θεσμικού πλαισίου και την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πελατών 
στις νέες συνθήκες. 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Το 2015 συνεχίστηκε το πρόγραμμα εξορθολογισμού του Δικτύου καταστημάτων της ενο-
ποιημένης Τράπεζας με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και την αξιοποίηση των 
ιδιόκτητων κτηρίων καταστημάτων. Η Οργάνωση ανέλαβε το συντονισμό των εργασιών που 
απαιτήθηκαν για το κλείσιμο 94 καταστημάτων, με υποδοχή των εργασιών τους από γειτονι-
κά καταστήματα, και τη μεταστέγαση 27 καταστημάτων. Επίσης, συντόνισε τις απαραίτητες 
εργασίες για την έναρξη λειτουργίας ενός νέου καταστήματος και ενός Κινητού Συνεργείου. 
Τέλος, συντόνισε τη διαδικασία κλεισίματος των 26 καταστημάτων της Πανελλήνιας Τράπε-
ζας, στο πλαίσιο της συγχώνευσης. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 

Οι πολλές και σημαντικές αλλαγές του εθνικού και διεθνούς θεσμικού πλαισίου υπαγόρευσαν 
σημαντικά έργα. Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης με διεθνείς κανονισμούς, η Οργάνωση μερίμνη-
σε για την προσαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονι-
σμού 260/2012 και του νέου προτύπου XML ISo:20022 στα συστήματα μισθοδοσίας, άμεσων 
χρεώσεων και πληρωμών τρίτων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του έργου της ολοκληρώθηκε 
επίσης ανασχεδιασμός και συνολική βελτίωση του ενιαίου συστήματος Άμεσων Χρεώσεων. 
Με στόχο τη συμμόρφωση με το εκσυγχρονιζόμενο εθνικό νομικό πλαίσιο, υλοποιήθηκαν νέα 
προϊόντα, εφαρμόσθηκαν διαδικασίες και εγκαταστάθηκαν υποδομές για την υποστήριξη των 
ρυθμίσεων που προβλέπονται από το Ν. 4307 για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συνεγράφη-
σαν επίσης προδιαγραφές για την υλοποίηση υποδομών με στόχο την εναρμόνιση με το κανο-
νιστικό πλαίσιο παρακολούθησης χορηγήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΕΕ 47). 
Εποπτεύθηκε επίσης το έργο δημιουργίας του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών 
και Προϊόντων για χρήση από το ΣΔΟΕ, με χρήση μαζικών αιτημάτων για τον αυτόματο προσδιο-
ρισμό αδήλωτου εισοδήματος ανά ΑΦΜ και χρήση, με στόχο την άμεση είσπραξη διαφυγόντων 
φόρων, την αποφυγή παραγραφής υποθέσεων και την εξώθηση σε οικειοθελή συμμόρφωση. 
Τέλος, εποπτεύθηκε η ανάπτυξη του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Προϊόντων για 
χρήση από τη ΓΓΔΕ με χρήση μεμονωμένων αιτημάτων (Β΄ φάση), που αφορά την αυτοματο-
ποιημένη πρόσβαση στις κινήσεις καταθετικών λογαριασμών πρώτης ζήτησης και προθεσμίας 
για συγκεκριμένο ΑΦΜ, συγκεκριμένο λογαριασμό και συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

ΝΕΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Στο πλαίσιο της προσαρμογής του χαρτοφυλακίου προϊόντων της στις συνθήκες της αγο-
ράς, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε προϊόντα, υπηρεσίες και συναλλαγές πληρωμών είτε μέσω 
Τράπεζας είτε μέσω καρτών και εναλλακτικών δικτύων. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκαν τα Πα-
κέτα Πληρωμών «εξόφΛΥΣΗ» που απευθύνονται σε Φυσικά Πρόσωπα (Ιδιώτες και Ατομικές 
Επιχειρήσεις) και επιτρέπουν στον πελάτη, με την πληρωμή ενός εφάπαξ προκαταβαλλόμενου 
ποσού, να εξοφλεί όλους τους λογαριασμούς του σε Ενέργεια, Ύδρευση, Τηλεπικοινωνίες και 
Ασφάλειες, ανέξοδα για ένα χρόνο. 
Για την κάλυψη των αναγκών εξυπηρέτησης των πελατών που έχουν ενταχθεί στη Συμβολαιακή 
Γεωργία, υλοποιήθηκαν συναλλαγές εξόφλησης λογαριασμών ΔΕΗ, οφειλών ασφαλισμένων προς 
τον ΟΓΑ και ΕΛΓΑ και έκδοσης εργοσήμου μέσω πιστωτικής κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας. 
Υλοποιήθηκε παράλληλα η νέα καταθετική κάρτα Πειραιώς Deposit Card αποκλειστικής χρή-
σης για καταθέσεις σε ΑΤΜ, για την εξυπηρέτηση του κυκλώματος πληρωμής των οφειλετών 
μίας εταιρείας προς μία άλλη εταιρεία. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TRANS ADRIATIC PIPELINE 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Trans Adriatic Pipeline (TAP), εταιρεία που συστάθηκε με 
σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του διαδριατικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου και έχει την ευθύνη της ανάπτυξης και λειτουργίας της υποδομής μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου από τα ελληνοτουρκικά σύνορα ως τη Νότια Ιταλία, η Οργάνωση ανέλαβε την ανάπτυξη 
συναλλαγών και διαδικασιών πληρωμών. Μέσω αυτών, η Τράπεζα αναλαμβάνει, κατ’ εντολή 
της εταιρείας TAP, την έκδοση Τραπεζικών Επιταγών για την καταβολή αποζημιώσεων στους 
ιδιοκτήτες και χρήστες γης κατά μήκος της έλευσης του αγωγού που επηρεάζονται από το 
έργο, αλλά και την καταβολή οποιασδήποτε άλλης οφειλής της εταιρείας. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 

Σε μία χρονιά με πρωτόγνωρες προκλήσεις, η Διαχείριση Πιστοδοτήσεων κλήθηκε, όπως και 
άλλες μονάδες της Τράπεζας, να επαναπροσδιορίσει τη λειτουργία της ανταποκρινόμενη στις 
επιταγές που τέθηκαν από το νέο πλαίσιο. 
Το δυναμικό που ασχολείται με τις Πιστοδοτήσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων, Αναδιαρθρώσεων, 
Επιχειρηματικών Κέντρων και Ιδιωτών διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στην ανταπόκριση της 
Τράπεζας στους ελέγχους που διενεργήθηκαν από την ΕΚΤ για Asset Quality Review & Risk 
Weighted Assets και την ΤτΕ στο πλαίσιο περιοδικών επανελέγχων που καθορίζονται από την 
εγχώρια εποπτική αρχή και από την ΕΚΤ. 
Επίσης, ολοκληρώθηκε η επιτυχής απορρόφηση των εργασιών της Πανελλήνιας Τράπεζας από 
το σύνολο των διαχειριστικών μονάδων. 
Επιπλέον, έγινε ανάληψη της παροχής των απαιτούμενων πληροφοριών στη διαδικασία των 
κληρονομητηρίων, αναφορικά με τη γνωστοποίηση του δανειακού χαρτοφυλακίου του θα-
νόντα για το σύνολο των υπό μετάπτωση τραπεζών. 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ & Ε/Ε 

Υλοποιήθηκε η αλλαγή τρόπου λειτουργίας των Κέντρων Εξωτερικού Εμπορίου λόγω της επι-
βολής των capital controls αναφορικά με τη συμπλήρωση-αποστολή αιτήσεων προς το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), διαχείριση υποβολής αιτημάτων πελατών προς έγκριση από 
τις αρμόδιες επιτροπές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Appian), τήρηση μητρώου συναλλα-
γών που εγκρίθηκαν από το ΓΛΚ. 

•  Συμμετοχή στο έργο για την παροχή πληροφο-
ριών για Εγγυητικές Επιστολές και Πιστώσεις 
προς την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

•  Συμμετοχή σε έργα διαδικασιών και συγκεκρι-
μένα: α) Διαχείριση ναυτιλιακών δανείων & 

 M.I.I./M.A.P.P.I για το ναυτιλιακό.
  β) Ποιότητα καλυμμάτων για τα κοινοπρακτι-
κά δάνεια. γ) Απεικόνιση ενεχύρων μετοχών σε 
χαρτί μη εισηγμένων αλλοδαπών εταιρειών.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 

Για όλες τις μονάδες που διαχειρίζονται Αναδιαρθρώσεις δανείων επιχειρήσεων (Corporate, 
SME, SB) τέθηκε σε εφαρμογή ο Κώδικας Δεοντολογίας με σκοπό την εγκυρότερη και αποτε-
λεσματικότερη επικοινωνία με τους πελάτες που αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες λόγω 
της οικονομικής κατάστασης, τη διαχείριση και την υλοποίηση των σχετικών αιτημάτων τους. 
Μεταφορά χαρτοφυλακίου πιστούχων από τα Κέντρα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Δανείων 
(SME) στα Κέντρα Αναδιαρθρώσεων SME για την ενεργή αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των NPLs. 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

•  Υποστήριξη ενεργειών επιδοτούμενων δράσεων 
για το πελατολόγιο των Επιχειρηματικών Κέντρων, 
ειδικότερα μέσω προγραμμάτων JEREMIE & IFG. 

•  Συμμετοχή στη νέα διαδικασία αναφορικά με τη 
διαχείριση Επιχειρηματικών Ασφαλιστηρίων–
Νέα Λειτουργικότητα Παρακολούθησης Ανανε-
ώσεων ERGO. 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

•  Κεντροποιημένη διαχείριση των αιτημάτων με-
ταφοράς πιστούχων σε οριστική καθυστέρηση 
για όλη την Ελλάδα σε ειδική ομάδα διαχείρισης 
στην Αθήνα. 

•  Έλεγχος ορίων πελατών SB με στόχο την αυ-
τοματοποιημένη έκδοση position. Η ενέργεια 
αυτή στοχεύει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του 
πελάτη μέσω άμεσης πληροφόρησης με την 
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ελάχιστη εμπλοκή της διαχείρισης ΜΕ. 
•  Αποτελεσματική διαχείριση υλοποιήσεων ανα-

διαρθρώσεων ΜΕ κατά τη διάρκεια όλης της 
χρονιάς. 

•  Υποστήριξη ενεργειών επιδοτούμενων δράσεων 
όπως ΤΕΠΙΧ, Νησιώτικη Επιχειρηματικότητα και 

διαδικασιών με βάση το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο όπως ο Ν. 4307 (Νόμος Δένδια). 

•  Νέα διαδικασία κεντρικής καταχώρισης αί-
τησης δανείου με στόχο την αποφόρτιση του 
Δικτύου και την ταχύτερη υλοποίηση των αιτη-
μάτων των πελατών. 

ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ-ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

•  Ολοκλήρωση του «Εξοικονόμηση κατ’οίκον».
•  Τέθηκε σε ισχύ το πρώτο SLA της Τράπεζας 

αναφορικά με τις εκταμιεύσεις στεγαστικών 
δανείων, στο πλαίσιο του έργου Operational 
Effectiveness.

•  Συμμετοχή στις υποστηρικτικές εργασίες ανα-
σχεδιασμού διαδικασιών και συστημικών ανα-
βαθμίσεων για τις ρυθμίσεις δανείων ιδιωτών 
και συγκεκριμένα: α) Έναρξη νέων μέτρων 
ρύθμισης (ΤΟΜ). β) Αυτοματοποίηση πρόσθε-
των πράξεων (ΤΟΜ). γ) ημιουργία νέου τρόπου 
υλοποίησης ρυθμίσεων στο LS (Δέσμες), ένταξη 
των ρυθμίσεων στεγαστικών δανείων αγροτών 
στο Velti. δ) Έναρξη ρυθμίσεων δανείων ΟΕΚ.

•  Διαχείριση νέου προϊόντος Δανείου Αγροτικής 
Ενίσχυσης (ΔΑΕ). 

•  Υποστήριξη της νέας αυτοματοποιημένης δια-
δικασίας επαναξιολόγησης Ανοικτών Δανείων 
Αγροτών (ΑΔΑ).

•  Έναρξη διαχείρισης ευελιξιών σε ρυθμιζόμε-
να τοκοχρεολυτικά δάνεια (ληγμένα δάνεια, 
δάνεια Γη & Εξοπλισμός, ρυθμίσεις ΑΤΕ και με-
σοπρόθεσμα δάνεια).

•  Διαχείριση ευελιξιών στο προϊόν Τροποποίησης 
Αγροτικών Δανείων (Τ12).

•  Κεντρική διαχείριση ασφαλιστικών αποζη-
μιώσεων. 
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Πολύ μικρό. 
Μικρό. Μεσαίο. 
Ακριβώς όσο 
πρέπει. Μεγάλο. 
Τεράστιο. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
κΙΝΔΥΝΩΝ

Η Διαχείριση Κινδύνων συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνεχή μέριμνα της Διοί-
κησης. Η συνετή εφαρμογή και διαρκής εξέλιξη του πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων αποτελεί 
προτεραιότητα και συνυπολογίζεται στη χάραξη των ετήσιων επιχειρηματικών σχεδίων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαι-
σίου διαχείρισης κινδύνων. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων συνεδριάζει σε μηνιαία βάση ή/και 
εκτάκτως, διαμορφώνει τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων και διαχείρισης κεφαλαίων σε συ-
νάρτηση με τους επιχειρηματικούς στόχους του Ομίλου, ενώ αξιολογεί την αποτελεσματικότητα 
της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων καθώς και την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με 
το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων. 
Η Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCo) συνεδριάζει τουλάχιστον σε μηνιαία 
βάση, εξετάζοντας τις εξελίξεις στις αγορές (σε συνδυασμό με το ύψος ανάληψης χρηματοοι-
κονομικών κινδύνων από την Τράπεζα και τις θυγατρικές της). Κατά το 2015 εξακολούθησε να 
δίνεται έμφαση σε θέματα διαχείρισης ρευστότητας, με στόχο τη διασφάλιση της επάρκειάς 
της για τον Όμιλο, δεδομένων των ακραίων δυσμενών συνθηκών που επικράτησαν, ιδιαίτερα 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στην ελληνική αγορά. 
Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αξιολογείται και εξελίσσεται διαρκώς λαμβάνοντας υπόψη 
τη βάση ιστορικών δεδομένων της Τράπεζας, τη δυναμική των αγορών, την εναρμόνιση με 
εποπτικές απαιτήσεις και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Την ευθύνη για το σχεδιασμό, την 
εξειδίκευση και την υλοποίηση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, σύμφωνα με τις κατευθύν-
σεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ, έχει ο τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Ομί-
λου. Ο επικεφαλής του τομέα αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ο τομέας Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου απαρτίζεται από τις παρακάτω Διευθύνσεις: 

•  Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου Ομίλου, 
•  Κεφαλαιακής Διαχείρισης Ομίλου, 
•  Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς, Ρευστότητας και 

Λειτουργικού Κινδύνου Ομίλου, 

•  Group Risk Coordination, και 
•  Corporate Credit Control. 

Οι δραστηριότητες του τομέα υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο της Μονάδας Εσωτερικού 
Ελέγχου, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων 
διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. 



116 Διαχείριση Κινδύνων

Από τον Νοέμβριο του 2014, η Τράπεζα, καθώς και οι λοιπές ελληνικές συστημικές τράπεζες, 
υπάγεται στο πλαίσιο ελέγχου του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM-Single Supervisory 
Mechanism), ο οποίος απαρτίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Εθνική Αρ-
μόδια Αρχή (ΤτΕ). Τον Ιούνιο του 2015, κατόπιν των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων 
(capital controls), πραγματοποιήθηκε από τον SSM η Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive 
Assessment) των ελληνικών συστημικών τραπεζών, που σχετιζόταν με την αξιολόγηση της 
ποιότητας του χαρτοφυλακίου (AQR-Asset Quality Review), και η διενέργεια προσομοιώσεων 
ακραίων καταστάσεων (Stress Test). Τον Δεκέμβριο του 2015, κατόπιν της Συνολικής Αξιο-
λόγησης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας κατά €4,6 δισ. από 
ιδιώτες επενδυτές και το ΤΧΣ, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας και του Ομίλου είναι συνυφασμένες με την ανάληψη πιστω-
τικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας, ο οποίος 
απορρέει από το ενδεχόμενο αδυναμίας των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις συμ-
βατικές/συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί την πιο σημαντι-
κή πηγή κινδύνου για τον Όμιλο και, για το λόγο αυτό, η αποτελεσματική παρακολούθηση 
και διαχείρισή του συνθέτουν το πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης. Η συνολική έκθεση του 
Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχεται κατά κύριο λόγο από τα εγκεκριμένα πιστωτικά 
όρια και τις πιστοδοτήσεις επιχειρηματικής και ιδιωτικής πίστης, από τις επενδυτικές και 
συναλλακτικές δραστηριότητες του Ομίλου, από πράξεις διαπραγμάτευσης στις αγορές πα-
ραγώγων, καθώς επίσης από τοποθετήσεις σε χρεόγραφα και από το διακανονισμό συναλλα-
γών. Ο βαθμός του κινδύνου που ενέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγμα εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες. Οι σημαντικότεροι είναι οι γενικότερες συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς, 
η χρηματοοικονομική θέση των οφειλετών, το ύψος, το είδος και η διάρκεια των ανοιγμάτων, 
καθώς και η ύπαρξη καλυμμάτων και εξασφαλίσεων. 
Οι αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στον Όμιλο διατυπώνονται στην ενιαία πιστωτική 
Πολιτική και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπισή 
του. Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται σε όλον τον Όμιλο ενιαία πολιτική και πρακτική, αναφορικά 
με τις μεθόδους αξιολόγησης και τις διαδικασίες έγκρισης, ανανέωσης και παρακολούθησης 
των πιστοδοτήσεων. 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση του 
πιστωτικού κινδύνου. 
Αναλυτικότερα, η μέτρηση και η παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαι-
τήσεων παρουσιάζονται με λεπτομέρεια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2015, κε-
φάλαιο 3.1.23. 
Στο πλαίσιο εναρμόνισης του Ομίλου με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.14 της 
Τράπεζας της Ελλάδος, που αφορά το «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση 
των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», το 2015 εφαρ-
μόστηκαν τα τεχνικά πρότυπα EBA ITS (European Banking Authority, Implementing Technical 
Standards) που σχετίζονται με τα ρυθμισμένα δάνεια. 
Για την καλύτερη μέτρηση και παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαι-
τήσεων, ο Τομέας Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου προβαίνει ετησίως σε τακτική επικύρω-
ση-αναβαθμονόμηση των υποδειγμάτων εκτίμησης των παραμέτρων κινδύνου (Probability of 
Defaults & Loss Given Default), καθώς και στην επικύρωση όλων των υποδειγμάτων που χρη-
σιμοποιούνται στην εγκριτική διαδικασία λιανικής και επιχειρηματικής πίστης. 
Σχετικά με την αξιολόγηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς υφιστάμενων πελατών (behavior 
scoring) για κάθε προϊόν, αλλά και σε επίπεδο πελάτη, το σύνολο των υποδειγμάτων που χρη-
σιμοποιούνται επικυρώνεται τουλάχιστον ανά εξάμηνο. Επιπροσθέτως, χρησιμοποιείται το 

3 piraeusbankgroup.com/el/

investors/financials/financial-

statements
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υπόδειγμα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας της Τειρεσίας ΑΕ, που λαμβάνει υπόψη 
το σύνολο των δυσμενών στοιχείων αλλά και των πιστωτικών ανοιγμάτων των δανειολη-
πτών στην ελληνική αγορά. Η χρήση του συγκεκριμένου υποδείγματος έχει ήδη βελτιώσει την 
απόδοση των υφιστάμενων υποδειγμάτων (που χρησιμοποιούνται στην εγκριτική διαδικασία). 
Παράλληλα, το υπόδειγμα αυτό χρησιμοποιείται και στην προσαρμοσμένη έναντι του πιστω-
τικού κινδύνου τιμολόγηση. 
Τονίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει από καιρό εντατικοποιήσει τη χρήση των υποδειγμάτων 
συμπεριφοράς στην παραγωγική διαδικασία. Συγκεκριμένα, εφαρμόζει υποδείγματα σε όλον 
τον κύκλο της εισπρακτικής διαδικασίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση τόσο της ποιότητας 
εξυπηρέτησης των πελατών όσο και του λειτουργικού κόστους. Άλλοι τρόποι παρακολούθη-
σης του πιστωτικού κινδύνου παραμένουν: (α) η εξέταση της διάρθρωσης του χαρτοφυλακί-
ου, (β) η πληθυσμιακή κατανομή των δανειοληπτών, (γ) η παρακολούθηση της εξέλιξης των 
προβληματικών απαιτήσεων και (δ) η εξέλιξη της αναμενόμενης και μη αναμενόμενης ζημίας 
των πιστοδοτήσεων. Οι συγκεκριμένες αναλύσεις διευρύνονται περαιτέρω ώστε να παρέχουν 
πληρέστερη και ταχύτερη ενημέρωση της εξέλιξης του χαρτοφυλακίου, με στόχο την άμεση 
και αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της λιανικής τραπεζικής. 
Στo πλαίσιo του εκσυγχρονισμού του τρόπου ποσοτικοποίησης του αναμενόμενου πιστωτικού 
κινδύνου εφαρμόζεται πλέον μεθοδολογία υπολογισμού προβλέψεων που προσεγγίζει σε μέγι-
στο βαθμό εκείνη που χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο 
του AQR Test. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται τόσο η ακρίβεια του υπολογισμού όσο και η 
συμμόρφωση με τις διεθνείς πρακτικές. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι αναπτύχθηκαν μοντέλα τιμολόγησης βάσει πιστωτικού κινδύνου (Risk 
Based Pricing) τόσο στο επιχειρηματικό όσο και στο στεγαστικό χαρτοφυλάκιο, έτσι ώστε 
να αποτυπώνεται στην τιμολόγηση ο πιστωτικός κίνδυνος. Τέλος, σε ό,τι αφορά τις συγκε-
κριμένες μεθοδολογίες, ο Τομέας Διαχείρισης Κινδύνων συνέβαλε στη μεταφορά αντίστοιχης 
τεχνογνωσίας στις θυγατρικές του εξωτερικού. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η 
εξέλιξη του δείκτη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

Δείκτης δανείων σε καθυστέρηση > 90 ημερών 39% 38%

Ελλάδα 39% 39%

Διεθνείς δραστηριότητες 41% 36%

Τραπεζική αγορά Ελλάδας (μέσος όρος) 36% 34%

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς 31.12.15 31.12.14

ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (AQR & STRESS TESTS) 

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στην άσκηση συνολικής αξιολόγησης των τεσσάρων συστημι-
κών τραπεζών που διενεργήθηκε στο πλαίσιο εποπτείας τους από την ΕΚΤ, τα αποτελέσματα 
της οποίας δημοσιοποιήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου 2015. 
Η άσκηση πραγματοποιήθηκε με σημείο αναφοράς τον προσωρινό ισολογισμό της 30ής Ιουνίου 
2015 και περιελάμβανε: (i) επισκόπηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality 
Review-AQR), που συνιστά λεπτομερή αξιολόγηση της λογιστικής αξίας του εγχώριου δανεια-
κού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, και (ii) άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress 
test) υπό τις παραδοχές «βασικού» και «δυσμενούς» σεναρίου. 
Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι, σε ενοποιημένη βάση, προέκυψαν για την Τράπεζα κεφαλαια-
κές ανάγκες (προ των δυνατών ενεργειών μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος) ίσες με 
το μέγιστο των κάτωθι: 

•  €2.213 εκατ. υπό το «βασικό» σενάριο, αφού 
συνυπολογισθούν τα αποτελέσματα του AQR 
και της άσκησης προσομοίωσης, 

•  €4.933 εκατ. υπό το «δυσμενές» σενάριο, 
αφού συνυπολογισθούν τα αποτελέσματα του 
AQR και της άσκησης προσομοίωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Η Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης, το οποίο εγκρίθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Νοεμβρίου 2015. 
Μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής Αξιολόγησης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) και 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Τράπεζα υλοποίησε με επιτυχία σχέδιο κεφαλαιακής 
ενίσχυσης. Η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας επετεύχθη με άντληση κεφαλαίων ποσού €4,6 
δισ., η οποία καλύφθηκε με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά, κεφαλαιοποίηση υποχρε-
ώσεων εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος ομολόγων ESM, καθώς και 
έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών οι οποίες καλύφθηκαν αποκλειστικά από το ΤΧΣ.
Ως αποτέλεσμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι πλέον υπολογίζονται σύμφω-
να με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο “CRD IV” (εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση), κατατάσσουν την Τράπεζα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές τράπεζες ως προς τον δείκτη 
κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET-1).

Κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1)  €9,4 δισ.

Σύνολο σταθμισμένου έναντι των κινδύνων ενεργητικoύ*  €53,9 δισ.

Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας  17,5%

Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας I  17,5%

Δείκτης μόχλευσης  10,9%

* Εντός & εκτός ισολογισμού στοιχεία.

Επιλεγμένα στοιχεία κεφαλαιακής επάρκειας 2015

Κατά τη διάρκεια του 2015 τέθηκε σε λειτουργία νέα, αναβαθμισμένη ενδοομιλική πλατφόρμα 
για την υποστήριξη των λειτουργιών υπολογισμού και αναφορών κεφαλαιακών απαιτήσεων 
(Moody’s Risk Authority). Παράλληλα, ολοκληρώνεται έργο υλοποίησης αυτοματοποιημένων 
αναφορών για τις ανάγκες εποπτικών υποβολών αναφορών στο πλαίσιο συμπλήρωσης του 
CoREP και του FINREP, μέσω της νέας πλατφόρμας. 
Η Τράπεζα ολοκλήρωσε έργα για την περαιτέρω ενδυνάμωση των πολιτικών, διαδικασιών και με-
θοδολογιών μέτρησης κινδύνων και κεφαλαίων στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας. Η εφαρ-
μογή τους αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης επάρκειας εσωτερικού κεφαλαίου (ICAAP) αλλά και 
το πρόγραμμα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την κεφαλαιακή επάρκεια. 
Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των μεθόδων μέτρησης κινδύνων και απασχόλησης κεφαλαίων, 
καθώς και ευθυγράμμισής τους με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, η Τράπεζα ολοκλήρωσε 
το σχεδιασμό και ξεκίνησε την υλοποίηση προγράμματος έργων, με στόχο τη μετάβαση στην 
προσέγγιση εσωτερικών διαβαθμίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο (IRB). Το πρόγραμμα απο-
τελεί ένα έργο μετασχηματισμού για την Τράπεζα, το οποίο αναμένεται να επιφέρει σημαντικά 
οφέλη στο μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης του πιστωτικού κύκλου. 
Η Κεφαλαιακή Διαχείριση συνεχίζει να υλοποιεί έργα για τη βελτιστοποίηση των μεθόδων 
παρακολούθησης, μέτρησης κινδύνων και απασχόλησης κεφαλαίων, καθώς και των τεχνικών 
μείωσης πιστωτικού κινδύνου. 
Συμμετέχει στην αναθεώρηση του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων και των ορίων 
διάθεσης ανάληψης κινδύνων, καθώς και στη σύνταξη και επικαιροποίηση των Σχεδίων Ανα-
διάρθρωσης και Ανάκαμψης σε επίπεδο Ομίλου. Επίσης, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία 
αξιολόγησης νέων προϊόντων, εξετάζοντας μία σειρά από κριτήρια που αποσκοπούν, αφενός, 
στην ακριβέστερη μέτρηση των κινδύνων και στην ορθή αποτύπωση των κεφαλαιακών απαι-
τήσεων που συνοδεύουν τη χορήγηση νέων τραπεζικών πιστώσεων ή προϊόντων και, αφε-
τέρου, στην τιμολόγηση των προϊόντων (risk-based pricing). 
Παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη προς Επιχειρηματικές Μονάδες, καθώς και προς θυγα-
τρικές εταιρείες του Ομίλου, σε θέματα συμμόρφωσης ως προς το ισχύον εποπτικό και κανο-
νιστικό πλαίσιο και τις πρακτικές βέλτιστης διαχείρισης κεφαλαίου. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η τιμή Value-at-Risk στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ήταν για το σύνολο του χαρτοφυλακίου συ-
ναλλαγών του Ομίλου στα €3,81 εκατ. Η εκτίμηση αυτή αναλύεται σε €2,81 εκατ. τιμή Value-
at-Risk για τον επιτοκιακό κίνδυνο, €0 εκατ. για τον κίνδυνο μετοχών, €2,68 εκατ. για τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο και €0 εκατ. για τον κίνδυνο εμπορευμάτων. Με τη διάρθρωση του 
χαρτοφυλακίου συναλλαγών στις 31/12/2015, επιτυγχάνεται μείωση 0,34 εκατ. στη συνολι-
κή τιμή Value-at-Risk λόγω του βαθμού διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου. Η τιμή Value-
at-Risk κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι εντός του πλαισίου Ανάληψης Κινδύνων (Risk 
Appetite Framework).

Ποσά σε € εκατ. Χαρτ/κιο VaR VaR VaR VaR Μείωση Λόγω
 Συναλλαγών Επιτοκιακός Κίνδυνος Συναλλαγματικός Κίνδυνος Διαφοροποίησης
 Τράπεζας - Κίνδυνος Μετοχών Κίνδυνος Εμπορευμάτων Χαρτοφυλακίου

 Συνολικό VaR     

2015 3,81 2,81 0,00 2,68 0,00 -1,68

2014 4,15 3,33 0,00 2,64 0,07 -1,88

2013 1,27 0,42 0,01 1,14 0,05 -0,34

Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου και υιοθετεί τεχνι-
κές εκτίμησης κινδύνων που βασίζονται στην Ανάλυση Επιτοκιακού Ανοίγματος (Interest Rate 
Gap Analysis). Η Ανάλυση Επιτοκιακού Ανοίγματος επιτρέπει την εκτίμηση του επιτοκιακού 
κινδύνου μέσω του δείκτη «Επιτοκιακών Αποτελεσμάτων σε Κίνδυνο», ο οποίος εκφράζει την 
αρνητική επίπτωση στο προβλεπόμενο ετήσιο επιτοκιακό αποτέλεσμα από μία παράλληλη σε 
όλες τις διάρκειες μεταβολή των επιτοκίων σε όλα τα νομίσματα.
Παράλληλα, στην Τράπεζα Πειραιώς, ως μέγεθος εκτίμησης του επιτοκιακού κινδύνου, υπολο-
γίζεται και η μεταβολή της καθαρής παρούσας αξίας των στοιχείων ενεργητικού-υποχρεώσε-
ων, αναφορικά με μεταβολή των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης (PV100). 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το βαθμό έκθεσης της Τράπεζας στον επιτοκιακό κίνδυνο, 
σύμφωνα με την Ανάλυση Επιτοκιακού Ανοίγματος για το σύνολο του Ισολογισμού (Trading & 
Banking Books).

PV100 - Επίπτωση στην Παρούσα Αξία -10,38 -1,73 -5,17 -4,05

EaR - Επίπτωση στα Καθαρά Έντοκα Έσοδα -77,85 -26,16 -20,00 -8,61

EURΠοσά σε χιλιάδες  USD  CHF  Λοιπά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο ζημίας που προέρχεται από την ανεπάρκεια 
ή αποτυχία εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων, από ανθρώπινο παράγοντα ή από εξω-
τερικά γεγονότα. 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει την έκθεσή του σε λειτουργικό κίνδυνο και στοχεύει στην εφαρμογή και 
διαρκή εξέλιξη ενός αποτελεσματικού και ενιαίου πλαισίου διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου 
σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του. To 2015, ο Όμιλος υλοποίησε δράσεις βελτίωσης 
των λειτουργιών και υποδομών του και υιοθέτησε εστιασμένη προσέγγιση στην παρακολού-
θηση του επιπέδου του κινδύνου των Μονάδων του, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση 
του περιγράμματος του λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, το 2015 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 
λειτουργική και συστημική ενοποίηση με την Πανελλήνια Τράπεζα. 
Παράλληλα, το 2015, η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου υλοποίησε σειρά δράσεων που αφο-
ρούσαν την ενίσχυση του πλαισίου και των λειτουργιών διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. 
Συνοπτικά, οι δράσεις αυτές είναι: 
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•  Βελτίωση υποδομών με την επιλογή και εγκα-
τάσταση συστημάτων διαχείρισης λειτουργικού 
κινδύνου (σε εξέλιξη, εκτιμώμενη ολοκλήρωση 
εντός 2016). 

•  Εξέλιξη μηχανισμών μείωσης λειτουργικού κιν-
δύνου (επικαιροποίηση Σχεδίου Επιχειρησιακής 
Συνέχειας και ασφαλιστικών καλύψεων, 2μηνη 
παρακολούθηση επιπέδου κινδύνου Μονάδων 
και έργων βελτίωσης υποδομών). 

•  Επέκταση διαδικασιών για τη συλλογή και δια-
χείριση συμβάντων και ζημιών λειτουργικού 
κινδύνου. 

•  Αξιοποίηση εκθέσεων Εσωτερικού Ελέγχου κατά 
την αξιολόγηση λειτουργικών κινδύνων (RCSA). 

•  Ενίσχυση γνώσης/ευαισθητοποίησης των στε-
λεχών του Δικτύου της Τράπεζας στο αντικείμε-
νο της διαχείρισης κινδύνων μέσω συμμετοχής 
στο «Σχολείο Στελεχών Καταστημάτων». 

Συνολικά, ο Όμιλος, με την εφαρμογή και εξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης του εν λόγω κιν-
δύνου, επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών και των ελεγκτικών μηχανισμών, την 
ελαχιστοποίηση των οικονομικών ζημιών από συμβάντα λειτουργικού κινδύνου, την ανάπτυξη 
ενιαίας και κατανοητής «κουλτούρας» σε όλα τα επίπεδα του Ομίλου, την υιοθέτηση εξελιγ-
μένων μεθόδων μέτρησης και εκτίμησης του επιπέδου έκθεσης στον εν λόγω κίνδυνο, καθώς 
και την αποτροπή πιθανών, μη αναμενόμενων και καταστροφικών ζημιών από μελλοντικά 
συμβάντα λειτουργικού κινδύνου. 
Αναλυτικότερα για τη Διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου, Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα ΙΙΙ 
2015, www.piraeusbankgroup.com. 

GRoUP RISk CooRDINATIoN 

Ο Όμιλος, με τη λειτουργία της μονάδας Group Risk Coordination, διαθέτει μηχανισμούς επο-
πτείας των θυγατρικών Εταιρειών εσωτερικού (Πειραιώς Factoring, Πειραιώς Leasing, Πει-
ραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, Πειραιώς ΑΕΠΕΥ) και Τραπεζικών Ιδρυμάτων του εξωτερι-
κού αναφορικά με την εναρμόνιση των λειτουργιών Διαχείρισης Κινδύνων σε επίπεδο Ομίλου. 
Με την ανωτέρω λειτουργία διασφαλίζεται η άμεση συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων 
μεταξύ των Μονάδων Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, της Τράπεζας και των αντίστοιχων Μο-
νάδων των Θυγατρικών. 
Ειδικότερα, αξιολογείται το συνολικό Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων των Θυγατρικών, το οποίο 
περιλαμβάνει τόσο τη Διακυβέρνηση, τη Στρατηγική, την Πολιτική και τις Διαδικασίες/Μεθο-
δολογίες όσο και την ύπαρξη των απαιτούμενων εγγράφων με στόχο τη συνέπεια σε επίπεδο 
Ομίλου και τη βελτίωση των υφιστάμενων μηχανισμών ελέγχου και πρόληψης κινδύνων των 
Θυγατρικών. 
Στο πλαίσιο αυτό, υφίσταται συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη στις Θυγατρικές, διενεργού-
νται επιτόπιες συναντήσεις και συστήνονται και παρακολουθούνται βελτιωτικές ενέργειες-έργα 
σε συνεχή βάση. 
Επιπλέον, μέσω της υφιστάμενης δομής, επιτυγχάνεται συντονισμός των επιμέρους Μονάδων 
Διαχείρισης Κινδύνων σε επίπεδο Τράπεζας και Θυγατρικών, κυρίως αναφορικά με σημαντικά 
έργα του Ομίλου (Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου, Πλαίσιο Διάθεσης Ανάλη-
ψης Κινδύνων, Risk Based Pricing), με σκοπό την έγκαιρη υλοποίησή τους και τη συνέπεια των 
πρακτικών διαχείρισης κινδύνων. 

CoRPoRATE CREDIT CoNTRoL 

Η κύρια αποστολή της μονάδας του Corporate Credit Control είναι η ανεξάρτητη και συστη-
ματική αξιολόγηση της ποιότητας του επιχειρηματικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, 
καθώς και των διαδικασιών παρακολούθησης του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου σύμ-
φωνα με την Πιστωτική Πολιτική και Πρακτική του Ομίλου, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων. 
Γι’ αυτό το σκοπό διενεργεί ελέγχους επί δείγματος πιστούχων ανά επιχειρηματική μονάδα 
και αξιολογεί την καταλληλότητα των πιστωτικών ορίων και της πολιτικής σε σχέση με το 
ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων, καθώς και την αποτελεσματικότητα των 
πρακτικών και μεθοδολογιών που ακολουθούνται με στόχο την ποιοτική και αποτελεσματική 
παρακολούθηση της εξέλιξης του αναλαμβανομένου πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο χαρτο-
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φυλακίου. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με αξιοποίηση της πληροφορίας που εξάγεται από 
τα συστήματα της Τράπεζας με ενδελεχή επισκόπηση των πιστωτικών φακέλων που τηρού-
νται στις επιχειρηματικές μονάδες και με συναντήσεις με τους αρμόδιους officers. Προϊόν του 
εκάστοτε ελέγχου αποτελεί η Έκθεση Αξιολόγησης με την οποία ενημερώνεται ο CRo, η Ανώτα-
τη Διοίκηση και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ επιπρόσθετα η Μονάδα παρακολουθεί 
σε τακτά χρονικά διαστήματα την υλοποίηση τυχόν προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών. 
Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολό της τις οργανωτικές μονάδες των επιχειρηματικών πιστο-
δοτήσεων που υποστηρίζουν την προώθηση-ανάπτυξη-διαχείριση προβληματικού χαρτοφυ-
λακίου (business units) και την έγκρισή τους (credit units) και καλύπτει το μεγαλύτερο εύρος 
δραστηριοτήτων, που ξεκινούν από το στάδιο ανάληψης του πιστωτικού κινδύνου, συνεχίζουν 
στο στάδιο της παρακολούθησης της εξέλιξης του πιστωτικού κινδύνου και καταλήγουν στο 
στάδιο της αντιμετώπισης των πιστούχων με υψηλή πιθανότητα αθέτησης. Η περιοχή αξιο-
λόγησης του Corporate Credit Control δεν περιλαμβάνει τους πιστούχους που βρίσκονται σε 
οριστική καθυστέρηση, τη μονάδα διαχείρισης δανείων και εγγυοδοσιών (loan administration) 
και τον έλεγχο συμβατικών εγγράφων δανείων, καλυμμάτων/εξασφαλίσεων.
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Επιλεγμένα στοιχεία ενοποιημένου ισολογισμού (σε χιλιάδες ευρώ) 

Ενεργητικό 31.12.2015 31.12.2014  

Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 3.644.821 3.837.541 

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 179.523 297.109 

Συμφωνίες επαναπώλησης τίτλων πελατών 641 64.299 

Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις) 50.591.193 57.143.022 

Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους  16.985.336 14.400.421 

Χρηματοοικονομικά μέσα ενεργητικού αποτιμώμενα 

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών 240.398 299.562

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 2.739.869 2.560.767

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 11.552.020 10.382.050

Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες 1.594.414 304.925

Σύνολο ενεργητικού 87.528.216 89.289.696

Παθητικό

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 34.490.583 23.592.330

Υποχρεώσεις προς πελάτες 38.951.880 54.830.834

Πιστωτικοί τίτλοι & Λοιπά δανειακά κεφάλαια 102.314 893.731

Λοιπές υποχρεώσεις 2.478.030 2.146.805

Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες 1.484.883 503.753

Σύνολο Υποχρεώσεων 77.507.690 81.967.454

Ίδια κεφάλαια μετόχων 9.907.644 7.210.161

Δικαιώματα μειοψηφίας 112.882 112.081

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 10.020.526 7.322.242

Σύνολο Παθητικού 87.528.216 89.289.696
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Επιλεγμένα στοιχεία ενοποιημένων αποτελεσμάτων (σε χιλιάδες ευρώ)

  1.1 - 31.12.2015 1.1 - 31.12.2014

Καθαρά έσοδα από τόκους 1.877.220 1.952.877

Καθαρά έσοδα προμηθειών 305.659 313.893

Έσοδα από μερίσματα 8.200 13.606

Αποτελέσματα από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσματικών λογαριασμών

και επενδυτικού χαρτοφυλακίου 109.429 (32.006)

Λοιπά αποτελέσματα 92.599 203.333

Σύνολο καθαρών εσόδων 2.393.107 2.451.704

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (771.908) (736.722)

Έξοδα διοίκησης (588.995) (591.727)

Αποσβέσεις (111.778) (114.541)

Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων (1.472.681) (1.442.989)

Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες (12.766) 4.696

Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων 907.660 1.013.410

Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων

και φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση 1.119.476 979.132

Προβλέψεις και απομειώσεις (3.837.613) (4.027.642)

Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (2.929.953) (3.014.232)

Φόρος εισοδήματος 1.068.562 1.068.985

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος 

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.861.390) (1.945.248)

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος

από διακοπτόμενες δραστηριότητες (34.606) (26.746)

Κέρδη/(Ζημίες) αναλογούντα στα δικαιώματα μειοψηφίας 3.148 6.907

Κέρδη/(Ζημίες) μετόχων Τράπεζας Πειραιώς

μετά από φόρους (1.892.848) (1.965.087)

Κέρδη/ (Ζημίες) μετόχων Τράπεζας Πειραιώς

μετά από φόρους συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.858.220 (1.938.349)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα

μετά από φόρους συνεχιζόμενες δραστηριότητες (1.769.231) (2.151.127)

Ανθρώπινο δυναμικό και καταστήματα

  31.12.2015 31.12.2014

Ανθρώπινο Δυναμικό 20.719 22.372

Ανθρώπινο δυναμικό που σχετίζεται

με κύριες συνεχιζόμενες δραστηριότητες 19.279 21.243

Καταστήματα 989 1.175



124 Τεχνολογία Οργάνωση και Κεντρικές Εργασίες Ομίλου


