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Νέα μέρα για τον κόσμο. 
Προγραμματισμένη να διαρκέσει 
24 ώρες, να διαδεχθεί την 
προηγούμενη, να προηγηθεί 
της επόμενης. Ανατέλλοντας 
με το καινούργιο φως της, 
με τα καινούργια της χρώματα. 
Και νέος αιώνας για την Τράπεζα 
Πειραιώς. Εκατό χρόνια 
γεμάτα από τέτοιες νέες μέρες, 
αλλεπάλληλες αρχές ανά 24ωρο 
που με αυτά τα χρώματα έδωσαν 
και θα συνεχίσουν να δίνουν 
τον τόνο μίας πορείας σίγουρης, 
μίας πορείας φωτεινής - σχεδόν 
εκθαμβωτικής. Αύριο πάλι, εδώ 
ξανά, με θαυμασμό σε οτιδήποτε 
ανατέλλει, θα ξεκινήσουμε την 
επόμενη μέρα, το επόμενο μέλλον.
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1916-1975 
Tα πρώτα χρόνια
• 1916: έτος ίδρυσης της Τράπεζας Πειραιώς.
•  1918: οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
• 1963: η Τράπεζα Πειραιώς εντάσσεται στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.
•  1975: η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του Ομίλου 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 Πρακτορειακή.
• 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 συμφωνία για αγορά πρόσθετου 
21%, που πραγματοποιήθηκε 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 
εξαγοράς 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.

Ιστορική Διαδρομή
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2000-2003

Ομογενοποίηση διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων
•  2000: ολοκλήρωση της συγχώνευσης, με απορρόφηση 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 τραπεζικής, με συγχώνευση των ομοειδών αμοιβαίων κεφαλαίων και 
απορρόφηση των Xίos Χρηματιστηριακής και Μακεδονίας-Θράκης Χρηματιστηριακής 
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 Επενδυτικής από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου  
και της ΕΤΒΑ Leasing από την Πειραιώς Leasing. 

2004-2008

Ισχυρή εγχώρια παρουσία και διεθνής επέκταση
•  2004: συγχώνευση με απορρόφηση της Δεβλέτογλου 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 σερβικής 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 καταστημάτων 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 το διεθνή Όμιλο ING στον τομέα 
των τραπεζοασφαλειών στην Ελλάδα. Ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 
(ΑΜΚ) της Τράπεζας, κατά €1,35 δισ.

• 2008: δημιουργία της Τράπεζας Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ.

2009-2011

Αντιμετώπιση της πρώτης φάσης της οικονομικής κρίσης
•  2009: έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, ύψους €370 εκατ., υπέρ  

του Ελληνικού Δημοσίου (Ν. 3723/2008). Συμφωνία για 10ετή αποκλειστική συνεργασία 
στον κλάδο γενικών ασφαλειών 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 
πώλησης 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 Δημοσίου 
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(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» (επιλεγμένα 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 Soci t  G n rale (99,1%) στη Geniki Bank. Συμμετοχή  
στο Πρόγραμμα Επαναγοράς Ομολόγων για τη μείωση του δημοσίου χρέους.

•  2013: απόκτηση των καταθέσεων, δανείων, καταστημάτων 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 συνολικού 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 πληροφοριακών 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 πληροφορικής του Ομίλου Πειραιώς.

•  2015: απόκτηση του «υγιούς» τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας ΑΕ. Η ενοποίηση  
των συστημάτων της Πανελλήνιας Τράπεζας ΑΕ ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2015. 
Επιστροφή στον ΟΔΔΗΧ του συνόλου των Ειδικών 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 εξασφάλισης 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 
πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας. Με απόφαση 
των συνελεύσεων ομολογιούχων η ανταλλαγή εγκρίθηκε για το σύνολο των τίτλων. 
Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ στις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες. Συμφωνία για 
την πώληση του ποσοστού συμμετοχής θυγατρικής στην Αίγυπτο Piraeus Bank Egypt SAE. 
 Ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (book-building) σχετικά με  
την προσφορά €1,34 δισ. μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετρητά.
Έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης  
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της Τράπεζας. Ολοκλήρωση άντλησης κεφαλαίων συνολικού ποσού €4,7 δισ. με αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων εξομοιούμενης  
με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος ομολόγων ESM, καθώς και έκδοση  
υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών που καλύφθηκαν αποκλειστικά από το ΤΧΣ.

2016

•  Τέθηκε σε πλήρη λειτουργική ισχύ ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης Τραπεζών (EMΕ, 
SRM) για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, στον οποίο υπάγεται και η Τράπεζα Πειραιώς. 

•  Έληξαν οι τελευταίες Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ).  
που χρησιμοποιούσε η Τράπεζα Πειραιώς για την άντληση ρευστότητας στο πλαίσιο  
του Ν. 3723/2008. Η Τράπεζα έχει αποπληρώσει από το Μάιο 2014 τις Προνομιούχες 
Μετοχές (Πυλώνας Ι) που κατείχε το Δημόσιο στο κεφάλαιό της, ενώ από το Σεπτέμβριο 
2015 έχει επιστρέψει και το σύνολο των «Ειδικών Ομολόγων» που χρησιμοποιούσε 
(Πυλώνας ΙΙΙ). Με τη λήξη των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, η Τράπεζα Πειραιώς έπαυσε  
να κάνει χρήση των μέτρων του Ν. 3723/2008 και κατά συνέπεια να εμπίπτει  
στις δεσμεύσεις του προγράμματος θωράκισης, όπως μεταξύ άλλων η υποχρέωση 
διορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ. 

•  Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για σύναψη συμφωνίας για την πώληση μετοχών 
της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου Λτδ (ΤΠΚ),  
έναντι τιμήματος €3,2 εκατ. 

•  Ανακοίνωση της απόφασης του τέως Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μ. Σάλλα 
να μη συμμετέχει στο νέο διοικητικό σχήμα της Τράπεζας Πειραιώς. Στον κ. Μ. Σάλλα 
απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Προέδρου του Ομίλου Πειραιώς, μετά από ομόφωνη 
απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια της παραίτησης  
του κ. Mιχάλη Σάλλα, το ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς εξέλεξε την καθηγήτρια κα. Χαρίκλεια 
Απαλαγάκη ως Προσωρινή Πρόεδρο. Το Νοέμβριο εξελέγη νέος Πρόεδρος  
του Διοικητικού Συμβουλίου, με την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών  
ο κ. Γεώργιος Χαντζηνικολάου.

•  Ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την πώληση 
του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην ERGO International AG, 
θυγατρική της Munich Re, μετά την πλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων  
στη σχετική σύμβαση όρων. 

•  Στο τέλος του 2016, η Τράπεζα Πειραιώς εισήγαγε, πρώτη στην ελληνική αγορά,  
ένα νέο μοντέλο πλήρως αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-branch) 
που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα τραπεζικών συναλλαγών.
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Όραμα και Αξίες

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, 
προσφέροντάς 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 αει-
φόρο επιχειρηματικότητα, καθοδηγεί με ακεραιότητα τους ανθρώπους του, τους οποίους ενδυναμώνει με συνεχή εκπαί-
δευση, 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 αποτελεί την πλέον αξιόπιστη 
Τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους,  
τους πελάτες και τους εργαζόμενους της. 
Αξίες μας είναι η εστίαση στον πελάτη, η διοικητική υπευθυνότητα,  
η κουλτούρα επιδόσεων και η επιχειρηματική αειφορία.
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Επιλεγμένα Στοιχεία

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

• 921 καταστήµατα1, 660 στην Ελλάδα και 261 στο εξωτερικό.
•  18.075 εργαζόµενοι1, 14.492 στην Ελλάδα και 3.583 στο εξωτερικό, νέοι σε ηλικία  

(41 έτη μέσος όρος ηλικίας), εξοικειωµένοι µε την τεχνολογία, άρτια εκπαιδευµένοι, 
ευέλικτοι ως προς την υιοθέτηση νέων µεθόδων και πρακτικών.

• Πρωτοπόρος σε θέµατα ενίσχυσης της αγροτικής και πράσινης επιχειρηµατικότητας.
•  Πρωτοπόρος στο πεδίο της φιλικής προς το περιβάλλον και τους χρήστες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής µέσω της ολοκληρωµένης πλατφόρµας web banking της winbank.
• 5,6 εκατ. πελάτες1 στην Ελλάδα και στις λοιπές χώρες δραστηριότητας.
•  Σταθερή θέση µεταξύ των πρώτων σε κατάταξη τραπεζών στην Ελλάδα  

ως προς την ικανοποίηση και την αφοσίωση των πελατών.
•  Προσφορά στην κοινωνία, στον πολιτισµό και στο περιβάλλον µέσω 

συστηµατοποιηµένου και προσδιορισμένου πλαισίου δράσεων και πρωτοβουλιών.

1 Στοιχεία 31ης Δεκεμβρίου 2016.
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Το 2016 σηματοδότησε μια σειρά θετικών εξελίξεων για την ελληνική οικονομία, όπως η ολοκλήρωση της πρώτης αξιο-
λόγησης του τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας, η περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών 
ελέγχων και η επαναφορά τού waiver αποδοχής των ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ για αναχρηματοδότηση, αλλά και 
η απόφαση στα τέλη του έτους για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους. Αν και οι εξελίξεις είχαν 
θετικό αντίκτυπο στον περιορισμό της αβεβαιότητας και στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, δεν συνετέλεσαν στην 
πλήρη επανεκκίνηση της οικονομίας και στην επαναφορά της πορείας της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
 Το 2016, με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, το ελληνικό ΑΕΠ παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο έναντι 
ύφεσης -0,3% το 2015. Το 2ο και το 3ο τρίμηνο του έτους, το ΑΕΠ κινήθηκε με θετικούς τριμηνιαίους ρυθμούς, όμως 
το 4ο 3μηνο σημειώθηκε αρνητική τριμηνιαία μεταβολή της τάξης του -1,1%. Συνολικά, κατά το 2016 θετική ήταν  
η συμβολή της εγχώριας ζήτησης, κυρίως λόγω της αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, όταν αντίθετα αρνητική 
ήταν η συμβολή του εξωτερικού εμπορίου. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο  
σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση.
 Παράλληλα, το 2016 συνεχίσθηκε, με βραδύτερο ωστόσο ρυθμό, η αποπληθωριστική πορεία (2016: -0,8%, 2015: 
-1,7%). Εντούτοις, το Δεκέμβριο 2016, ο πληθωρισμός, για πρώτη φορά έπειτα από 45 μήνες αποπληθωριστικής πο-
ρείας, παρουσίασε μηδενική μεταβολή σε ετήσια βάση. To ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε το 2016 στο 23,5% έναντι 
24,9% το 2015, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,7% και οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 5,5%. 
 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε το 2016 έλλειμμα -€1,1 δισ. (-0,6% επί του ΑΕΠ), έναντι πλεο-
νάσματος της τάξης των €0,2 δισ. (0,1% επί του ΑΕΠ) το 2015. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά €160 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και διαμορφώθηκε 
στα -€2,5 δισ.
 Το 2016, οι τουριστικές εισπράξεις παρουσίασαν πτώση 6%, η οποία οφείλεται στη μείωση της μέσης δαπάνης ανά 
ταξίδι κατά 11%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 5%. 
 Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το 2016 είχε θετικές επιδόσεις. Το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης (εξαιρουμένης  
της επίπτωσης από την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) παρουσίασε το 2016 πλεόνασμα 0,7% επί του 
ΑΕΠ, έναντι ελλείμματος της τάξης του -3,2% επί του ΑΕΠ το 2015, ενώ το αντίστοιχο πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε 
το 3,9% έναντι 0,4% το 2015.
 Στα τέλη του 2016, ο δείκτης οικονομικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 91,8 μονάδες έναντι 89,7 μονάδων το 2015, 
όμως οι παρατεταμένες διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος 
της χώρας οδήγησαν σε νεότερη αύξηση της αβεβαιότητας και στην πτώση του δείκτη στις αρχές του 2017.
 Ως εκ τούτου, κρίσιμες για την πορεία ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας κατά το 2017, σε μακροοικονομικό και δη-
μοσιονομικό επίπεδο, εξακολουθούν να είναι η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η έγκαιρη εκταμίευση των δόσεων 

Eπιστολή του Προέδρου
προς τους Μετόχους
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του προγράμματος για την αποπληρωμή υποχρεώσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και για την εκκαθάριση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες προμηθευτές, και η εφαρμογή μέτρων ελάφρυνσης του χρέους.
 Tο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης στο τέλος του 2015, δημιούργησε 
σημαντικά αποθέματα κεφαλαίων, τα οποία ενίσχυσαν την ανθεκτικότητα των ισολογισμών των ελληνικών τραπεζών, 
παρά τις ευμετάβλητες συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια οικονομία. 
 Η αντιμετώπιση του υψηλού σωρευμένου αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί την πλέον σημαντική 
πρόκληση για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στα τέλη Νοεμβρίου 2016, η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με  
τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δημοσιοποίησε τους επιχειρησιακούς 
στόχους για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) των ελληνικών τραπεζών, οι οποίοι συνοδεύονται 
από βασικούς δείκτες απόδοσης. Τέθηκαν τριμηνιαίοι στόχοι από τον Ιούνιο του 2016 έως το τέλος του 2017 και ετήσιοι 
για τα έτη 2018 και 2019. Οι στόχοι έχουν ενσωματωθεί στη στρατηγική των τραπεζών μέσω των επιχειρηματικών τους 
σχεδίων. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται συνολικά για τον κλάδο μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) 
από περίπου €107 δισ. το Σεπτέμβριο 2016 σε περίπου €67 δισ. έως το τέλος του 2019, δηλαδή κατά περίπου -38%. 
 Να σημειωθεί ότι η πτωτική τάση στα ΜΕΑ της ελληνικής αγοράς ήταν εμφανής κατά τα πρώτα δύο τρίμηνα εφαρ-
μογής των επιχειρησιακών στόχων (3o και 4o τρίμηνο 2016). Η μείωση αυτή επιτεύχθηκε κυρίως λόγω της εφαρμογής 
αποτελεσματικών ρυθμίσεων που επανέφεραν ληξιπρόθεσμες οφειλές σε κατάσταση κανονικής εξυπηρέτησης, καθώς 
και λόγω διαγραφής μη εισπράξιμων οφειλών.
 Όσον αφορά τις χορηγήσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, ο ετήσιος προσαρμοσμένος ρυθμός μεταβολής  
της χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα το Δεκέμβριο 2016 διαμορφώθηκε σε -1,5% στα €195 δισ. από 
-2,0% αντίστοιχα το 2015. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις της ελληνικής τραπεζικής αγοράς βελτιώθηκε σε 120% 
το Δεκέμβριο 2016 από 128% το Δεκέμβριο 2015.
 Οι καταθέσεις της εγχώριας αγοράς κατά το 2016 (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας σε συγκρίσιμη βάση) αυξήθηκαν 
κατά 4% και διαμορφώθηκαν σε €139 δισ. Η έκθεση του συνόλου των ελληνικών τραπεζών στο Ευρωσύστημα μειώθηκε 
σε €67 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 από €108 δισ. ένα έτος νωρίτερα, από τα οποία ποσό €44 δισ. καλύφθηκε από 
τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA (-€25 δισ. σε ετήσια βάση) και €23 δισ. από αναχρηματοδότηση μέσω ΕΚΤ 
(-€16 δισ. σε ετήσια βάση).  
 Στις 22 Ιουνίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να επαναφέρει το καθεστώς της κατ' εξαίρεση επι-
λεξιμότητας των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία (waiver), κάνοντας και πάλι 
δεκτά τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών, πλαίσιο  
που τέθηκε σε ισχύ από τις 29 Ιουνίου 2016.
 Οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στο πρόγραμμα μακροχρόνιας παροχής ρευστότητας TLTRO ΙΙ (targeted longer-
term refinancing operations) της ΕΚΤ, το οποίο ανακοινώθηκε στις 10 Μαρτίου 2016, υπό την αίρεση της επάρκειας 
κατάλληλων ενεχύρων. Η διάρκεια του Προγράμματος TLTRO II είναι τετραετής, με τη δυνατότητα συμμετοχής σε τέσ-
σερις διαφορετικές ημερομηνίες, η πρώτη εκ των οποίων τον Ιούνιο 2016 και η τελευταία το Μάρτιο 2017. Η Τράπεζα 
Πειραιώς συμμετείχε στην πρώτη δημοπρασία του προγράμματος TLTRO II με €4 δισ., μεταφέροντας €2,7 δισ. του 
TLTRO I στο TLTRO II, με θετική επίπτωση στο κόστος χρηματοδότησης.
 Επιπρόσθετα, σημαντική εξέλιξη του 2016 ήταν το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθε-
ρότητας (ΕΤΧΣ) επέτρεψε στις ελληνικές τράπεζες, οι οποίες είχαν λάβει ομόλογά του στο πλαίσιο της ανακεφαλαιο-
ποίησής τους και της συγκέντρωσης του κλάδου τα προηγούμενα έτη, να πωλούν τα εν λόγω ομόλογα στο πλαίσιο  
του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (Quantitative Easing, QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 
 Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος προσαρμογής, καθώς και τη σταδιακή χαλάρω-
ση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων από τα τέλη Ιουλίου 2016, και με προοπτική την ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, εκτιμάται ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι σε θέση σταδιακά να βελτιώσουν περαιτέρω το προφίλ χρημα-
τοδότησης και να ενισχύσουν την καταθετική τους βάση, εφόσον οι διαπραγματεύσεις έχουν αίσια έκβαση.
 Τα σημαντικότερα εταιρικά γεγονότα για τον Όμιλο Πειραιώς κατά τη διάρκεια του 2016 ήταν τα ακόλουθα:

•  Η Moody’s αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση του κυρίου χρέους της Τράπεζας 
Πειραιώς στη βαθμίδα "Ca" με σταθερές προοπτικές από "C" και επιβεβαίωσε  
την πιστοληπτική αξιολόγηση των καταθέσεών της σε "Caa3", αλλάζοντας τις προοπτικές 
σε σταθερές από αρνητικές. Η S&P Global Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική 
αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς σε "CCC+" με σταθερές προοπτικές από "SD" 
προηγουμένως.
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•  Μετά την απόφαση του ΕΤΧΣ τον Απρίλιο 2016, οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες  
είχαν λάβει ομόλογα EFSF στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησής τους ή/και κατά την 
εξαγορά τραπεζών, ξεκίνησαν να συμμετέχουν με τα εν λόγω ομόλογα στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης (QE, Quantitative Easing) της ΕΚΤ. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016,  
η Τράπεζα Πειραιώς είχε πωλήσει στο πλαίσιο του προγράμματος QE ομόλογα ΕΤΧΣ 
ονομαστικής αξίας €3,7 δισ.

•  Έληξαν οι τελευταίες Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ) που 
χρησιμοποιούσε η Τράπεζα Πειραιώς για την άντληση ρευστότητας στο πλαίσιο  
του Ν. 3723/2008. Η Τράπεζα έχει ήδη αποπληρώσει από το Μάιο 2014  
τις Προνομιούχες Μετοχές (Πυλώνας Ι) που κατείχε το Δημόσιο στο κεφάλαιό της,  
ενώ από το Σεπτέμβριο 2015 έχει επιστρέψει και το σύνολο των «Ειδικών Ομολόγων» 
που χρησιμοποιούσε (Πυλώνας ΙΙΙ). Με τη λήξη των εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, η Τράπεζα 
Πειραιώς έπαυσε να κάνει χρήση των μέτρων του Ν. 3723/2008 και κατά συνέπεια  
να εμπίπτει στις δεσμεύσεις του προγράμματος θωράκισης, όπως μεταξύ άλλων  
η υποχρέωση διορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο ΔΣ της,  
όπως γινόταν κατά τα προηγούμενα 7 χρόνια. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς 
αποπλήρωσε στο ακέραιο όλους τους Πυλώνες του Ν. 3723/2008 χωρίς να προκύψει 
οποιαδήποτε ζημία για τα κεφάλαια και τις εγγυήσεις που της παρείχε το Δημόσιο,  
ενώ παράλληλα το Ελληνικό Δημόσιο εισέπραξε από την Τράπεζα για τους Πυλώνες ΙΙ  
και ΙΙΙ προμήθειες συνολικού ύψους περίπου €675 εκατ.

•  Η Τράπεζα Πειραιώς πώλησε τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Πίστη (28,7% 
του μετοχικού κεφαλαίου της) στο πλαίσιο της αποεπένδυσης από μη στρατηγικές 
συμμετοχές, σύμφωνα με το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης που εφαρμόζει μετά  
την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής της το Δεκέμβριο 2015.

•  Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσής της υπέγραψε 
συμφωνία με τη Wert Red S rl, εταιρεία που εδρεύει στο Λουξεμβούργο και ανήκει  
εξ ολοκλήρου στη V rde Partners, για την πώληση 18.551.880 μετοχών της θυγατρικής 
της Trastor ΑΕΕΑΠ.

•  Η απόφαση της ΕΚΤ στις 22 Ιουνίου 2016, για επαναφορά της παρέκκλισης (waiver) 
από τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισης, για τη χρήση τους ως μέσου 
εξασφάλισης για την παροχή ρευστότητας, για τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει  
ή εγγυάται η Ελληνική Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη ειδικών περικοπών αποτίμησης 
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της χρηματοδότησης από τον ELA για την Τράπεζα 
Πειραιώς κατά περίπου €1 δισ.

•  Η Τράπεζα Πειραιώς σύναψε συμφωνία για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της 
στην Κύπρο, Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου Λτδ (ΤΠΚ) έναντι τιμήματος €3,2 εκατ.  
Σε συνδυασμό με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΤΠΚ ύψους  
€40 εκατ., την οποία κάλυψαν πλήρως ιδιώτες επενδυτές, το ποσοστό συμμετοχής  
της Τράπεζας Πειραιώς στην ΤΠΚ κατήλθε στο 17,7%. 

•  Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την πώληση του 100%  
του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην Ergo International AG, θυγατρική  
της Munich Re. Η Ergo International AG κατέβαλε τίμημα ύψους €90,1 εκατ. σε μετρητά, 
για το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην ΑΤΕ Ασφαλιστική.

•  Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης της ποιότητας χαρτοφυλακίου 
(Asset Quality Review-AQR) και τα δεδομένα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων 
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καταστάσεων (Stress Test) που διενεργήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας 
(BNB). Τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι η Piraeus Bank Bulgaria, θυγατρική  
της Τράπεζας Πειραιώς, είναι πολύ ικανοποιητικά κεφαλαιοποιημένη ακόμα  
και υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης.

•  Η Tράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι διερευνά στρατηγικές επιλογές σχετικά  
με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της «Olympic Eμπορικές  
& Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ», συμπεριλαμβανομένης της πώλησης  
της εν λόγω συμμετοχής, διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 αποτέλεσε αναμφίβολα ρευστή συγκυρία για το εγχώριο οικονομικό και τραπεζικό πε-
ριβάλλον. Οι προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας αναμένεται πως  
θα επιταχύνουν την ανάκαμψη και την αναδιάρθρωση της οικονομίας, ενώ οι εκτιμήσεις των περισσότερων διεθνών ορ-
γανισμών και φορέων προσβλέπουν σε ένα θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2017, αν και χαμηλότερα των αρχικών 
εκτιμήσεων για ανάπτυξη άνω του 2%. 
 Προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος χρηματοδοτικής διευ-
κόλυνσης προς την Ελλάδα, που εκτιμάται πως θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις για την αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης στην ελληνική οικονομία. 
 Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της σχεδιασμού, επικεντρώνεται σε όλες τις δυνατότητες 
και ευκαιρίες ανάκαμψης. Βασικά ζητήματα προς διαχείριση για το 2017 παραμένουν: α) η βελτίωση της ποιότητας 
ενεργητικού, με συνεπή υλοποίηση ενεργητικής διαχείρισης στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά 
και χρήση νέων λύσεων που νομοθετήθηκαν το 2016 ή αναμένεται να νομοθετηθούν το 2017, προκειμένου να τη-
ρηθούν οι δεσμεύσεις προς την ΕΚΤ, β) η ενίσχυση της ρευστότητας, μέσω της σταδιακής επιστροφής καταθέσεων  
και της μείωσης της έκθεσης στο μηχανισμό ELA και γ) η επάνοδος σε κερδοφόρα αποτελέσματα, με συνεχή βελτίωση 
των πηγών εσόδων, αλλά και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Ακόμη, αναμένεται να συνεχισθεί η προσπάθεια 
για δρομολόγηση περαιτέρω απομόχλευσης, κυρίως των δραστηριοτήτων εξωτερικού, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις  
του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης.  
 Τέλος, με την εκλογή του κ. Χρήστου Μεγάλου ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου 2017 η διαδικασία εκλογής του 
νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, σηματοδοτώντας ένα ακόμα μείζονος σημασίας βήμα στην πο-
ρεία διαμόρφωσης ενός ισχυρού Διοικητικού Συμβουλίου, που διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και την αποφα-
σιστικότητα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις σημερινές προκλήσεις και να διασφαλίσει ότι η Τράπεζα θα ανταπο-
κριθεί στις υψηλού επιπέδου απαιτήσεις λειτουργίας και εταιρικής διακυβέρνησης που υπαγορεύονται από τις βέλτιστες 
διεθνώς πρακτικές, αλλά και από τις συστάσεις  της ΕΚΤ. 

Γεώργιος Χαντζηνικολάου
Πρόεδρος ΔΣ
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Ανάλυση 
Χρηματοοικονομικών
Στοιχείων Ομίλου

Εξέλιξη Μεγεθών Ομίλου
Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε σε €81.501 εκατ. μειωμένο έναντι  
του Δεκεμβρίου 2015 που ήταν €87.934 εκατ.
 Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκαν σε €66.648 εκατ.,  
ενσωματώνοντας το εποχικό δάνειο €1,7 δισ. του ΟΠΕΚΕΠΕ για την καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων σε περίπου 700 
χιλ. αγρότες που αποπληρώθηκε στις αρχές 2017.
 Τα δάνεια στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €62.998 εκατ. και στο εξωτερικό στα €3.650 εκατ. Οι καταθέσεις 
του Ομίλου Πειραιώς, μετά τη σημαντική πτώση το 2015 λόγω της αβεβαιότητας στη χώρα, ανέκαμψαν το δεύτερο 
εξάμηνο του 2016 και διαμορφώθηκαν στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε €42.365 εκατ. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως 
από την Ελλάδα όπου οι καταθέσεις αυξήθηκαν σε €39.322 εκατ.
 Η χρήση ρευστότητας μέσω Ευρωσυστήματος περιορίσθηκε σημαντικά εντός του 2016, στα €20,9 δισ. το Δεκέμ-
βριο 2016 μειωμένη από €32,7 δισ. στο τέλος του 2015. Ειδικά η χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA μειώθηκε  
στα €11,9 δισ. στο τέλος του 2016 από €16,7 δισ. στο τέλος του 2015. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στη διατραπεζική 
αγορά έναντι ενεχύρων βελτιώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 2016, με υπόλοιπα €5,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 
2016 έναντι €1,7 δισ. ένα έτος νωρίτερα.
 Ανά πελατειακή κατηγορία, το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 
διαμορφώθηκε στα €44.213 εκατ., ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες σε €22.435 εκατ. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις συνι-
στούν το 66% του συνόλου των δανείων του Ομίλου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 34% (24% στεγαστικά και 10% 
καταναλωτικά). Με βάση τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, 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 €49.708 εκατ., με τον δείκτη δανείων προς κα-
ταθέσεις του Ομίλου Πειραιώς να βελτιώνεται και να διαμορφώνεται στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 στο 117% από 129% 
στο τέλος του 2015. 
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Δάνεια σε Επιχειρήσεις 44.213 44.525 -1%

Δάνεια σε Ιδιώτες 22.435 23.546 -5%

Σύνολο	 66.648 68.071 -2%

Ελλάδα  62.998 63.922 -1%

Διεθνείς Δραστηριότητες 3.650 4.149 -12%

Δάνεια	προ	Προβλέψεων	ανά	Κατηγορία

31.12.2016Ποσά	σε	€	εκατ. 31.12.2015 Μεταβολή

Ταμιευτηρίου-Όψεως 26.186 24.780 6%

Τακτής Λήξης 16.179 14.577 11%

Σύνολο	  42.365 39.358 8%

Ελλάδα  39.322  36.547 8%

Διεθνείς Δραστηριότητες 3.043  2.810 8%

Καταθέσεις	ανά	Κατηγορία

31.12.2016Ποσά	σε	€	εκατ. 31.12.2015 Μεταβολή

Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου
Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 37,5% 
(ή 36,6% συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΕΚΕΠΕ) στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 από 40,1% (ή 39,5% συμπεριλαμβανομένου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ) ένα έτος νωρίτερα. Η ετήσια συνολική μείωση των δανείων σε καθυστέρηση έφτασε τα €2,5 δισ., με το 
υπόλοιπο των NPLs στα €24,4 δισ. το Δεκέμβριο 2016. Η τάση αυτή είναι συνδυασμός αρνητικού σχηματισμού νέων καθυ-
στερήσεων δανείων, καθώς και διαγραφών. Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση το 2016 συνέχισε την καθοδική 
τάση των τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, ο σχηματισμός νέων καθυστερήσεων δανείων του Ομίλου ήταν αρνητικός όλα τα 
τρίμηνα του 2016, με σημαντική αρνητική παραγωγή στην Ελλάδα κυρίως στα επιχειρηματικά δάνεια. Για τα δάνεια ιδιωτών 
του Ομίλου, ο αρνητικός σχηματισμός νέων καθυστερήσεων είχε ξεκινήσει από το τελευταίο τρίμηνο του 2015. 
 Η βελτίωση της εν λόγω κατηγορίας δανείων οφείλεται κυρίως στην ενεργητική διαχείριση του προβληματικού χαρτο-
φυλακίου δανείων από τον επιχειρηματικό τομέα αναδιαρθρώσεων Recovery Banking Unit. 
 Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα υποχώρησαν αντίστοιχα στα €36,2 δισ. από €36,9 δισ., με βραδύτερο ρυθμό έναντι 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω των κανόνων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ) περί διακράτησης σε ταξι-
νόμηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων για καθορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη ρύθμιση. Στο πλαίσιο της υποβολής 
των επιχειρησιακών στόχων για την ποιότητα δανείων προς την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδας, η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει δεσμευθεί για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της, μεταξύ Ιουνίου 2016 και τέλους 2019, κατά 41% και 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90 ημερών αντίστοιχα κατά 58% (στοιχεία σε επίπεδο μητρικής εταιρείας). 
Σημειώνεται ότι ο σχετικός στόχος της 31.12.2016, τόσο για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα όσο και για τα μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια άνω των 90 ημερών, επετεύχθη.
 Κατά το 2016 ελήφθησαν συνολικές προβλέψεις για δάνεια ύψους €1.015 εκατ., διαμορφώνοντας τις συνολικές σω-
ρευμένες προβλέψεις δανείων στο τέλος του 2016 στα €16.941 εκατ.
 Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από τις σωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 69% 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2016, αυξημένη έναντι του Δεκεμβρίου 2015 (65%). Ανά γεωγραφική περιοχή, ο σχετικός δείκτης 
ανήλθε στο 70% στην Ελλάδα και στο 64% στο εξωτερικό. Εάν προστεθούν και τα ενσώματα καλύμματα και οι εγγυήσεις, 
η κάλυψη ανέρχεται στο 135%. Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 
διαμορφώθηκε στο 25%, με 29% στα επιχειρηματικά, 11% στα στεγαστικά, 39% στα καταναλωτικά και κάρτες, από 26% 
το Δεκέμβριο 2015.

Επάρκεια Κεφαλαίων
Τα συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν σε €9,8 δισ. από €10,0 δισ.  
ένα έτος νωρίτερα, συνεπεία κυρίως της πληρωμής του τόκου €166 εκατ. περίπου των υπό αίρεση μετατρέψι-
μων ομολογιών ύψους €2.040 εκατ. το τελευταίο τρίμηνο του 2016 (€118 εκατ. μετά από φόρους). Ο δείκτης κε-
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φαλαιακής επάρκειας του Ομίλου, σύμφωνα με το πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου  
στο 17,0%, όπως και ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (Common Equity Tier 1). Το τμήμα των εποπτικών  
κεφαλαίων του Ομίλου που σχετίζεται με αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση βάσει των Ν. 4172/2013, 4302/2014, 
4340/2015, στις 31 Δεκεμβρίου 2016 ανερχόταν σε €4,1 δισ. Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών Κατηγορίας Ι (CET 1)  
του Ομίλου, με πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου το 2024 (fully-loaded), διαμορφώθηκε σε 16,2%.
 Με την ολοκλήρωση της Διαδικασίας Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP) για το 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) γνωστοποίησε στον Όμιλο Πειραιώς τη συνολική 
κεφαλαιακή του απαίτηση, η οποία ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.
 Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η Τράπεζα Πειραιώς οφείλει να διατηρεί σε ενοποιημένη βάση, συνολικό δείκτη 
κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 13,0%, ο οποίος περιλαμβάνει: α) τις ελάχιστες συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις του 
Πυλώνα Ι της Βασιλείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 92(1) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) τις επι-
πρόσθετες κεφαλαιακές απαιτήσεις υπό τον Πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας βάσει του άρθρου 16(2) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1024/2013, και γ) το μεταβατικό απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το 
οποίο για το 2017 έχει οριστεί στο 1,25%.

Εξέλιξη Αποτελεσμάτων Ομίλου
Τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €1,8 δισ. το 2016 έναντι €1,9 δισ. το 2015, παρά τη βελ-
τίωση από τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης, λόγω της απομόχλευσης του ενεργητικού, αλλά και της μείωσης του 
Euribor, που αποτελεί τη βάση τιμολόγησης των περισσοτέρων στοιχείων ενεργητικού. Τα καθαρά έσοδα προμηθειών 
ανήλθαν στα €0,3 δισ., με 7% ετήσια άνοδο, προερχόμενη κυρίως από εργασίες εμπορικής τραπεζικής. Τα καθαρά έσοδα 
λειτουργίας διαμορφώθηκαν το 2016 στα €2,4 δισ., στο επίπεδο περίπου του 2015. Σημειώνεται ότι στα χρηματοοικονο-
μικά αποτελέσματα του έτους 2016 περιλαμβάνεται ποσό +€106 εκατ. από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα 
QE της EKT από πώληση ομολόγων EFSF, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Επιπλέον, €77 εκατ. προέκυψαν ως έκτακτο 
έσοδο από τη συμμετοχή στη VISA, συνεπεία της πώλησης της VISA Europe στη VISA Inc στις 21.06.2016.
 Τα συνολικά έξοδα λειτουργίας του Ομίλου για το 2016 διαμορφώθηκαν στα €1,3 δισ. από €1,5 δισ. κατά το 2015, 
ενώ χωρίς το έξοδο του προγράμματος αποχώρησης που λογιστικοποιήθηκε κατά το 2015 (€111 εκατ.), δηλαδή  
σε συγκρίσιμη βάση, η υποχώρηση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου σε ετήσια βάση το 2016 ήταν 3%, συνεπεία 
των ενεργειών διακράτησης του κόστους στις οποίες έχει προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς. 
 Συνεπεία των ως άνω, η κερδοφορία προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου για το 2016 διαμορφώθηκε στα  
€1,0 δισ. από €0,9 δισ. το 2015. Τα αποτελέσματα του 2016 επιβαρύνθηκαν από προβλέψεις για δάνεια που ανήλ-
θαν σε €1,0 δισ., σημαντικά μειωμένων έναντι των €3,5 δισ. του 2015, σε ευθυγράμμιση με την υποχώρηση  
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θωρακίζοντας περαιτέρω τον ισολογισμό του Ομίλου και διαμορφώνοντας τις σωρευ-
μένες προβλέψεις στο τέλος του 2016 σε €16,9 δισ. Το σημαντικό ύψος σωρευμένων προβλέψεων δίνει τη δυνατότητα 
στην Τράπεζα να αντιμετωπίσει αποτελεσματικότερα και με μακροπρόθεσμες λύσεις το πρόβλημα των δανείων σε καθυ-
στέρηση, κάτι το οποίο ήδη υλοποιείται μέσω της Μονάδας αναδιαρθρώσεων Recovery Banking Unit. Επιπλέον, πραγ-
ματοποιήθηκε απομείωση αξίας λοιπών απαιτήσεων και στοιχείων ενεργητικού ύψους €0,2 δισ. από €0,4 δισ. το 2015.
 Τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες €168 εκατ., ενώ τα μετά από φόρους αποτε-
λέσματα του Ομίλου από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 
€4 εκατ. το 2016 έναντι ζημιών €1.858 εκατ. το 2015, έχοντας επηρεασθεί θετικά από την αναγνώριση αναβαλλόμενου 
φόρου στις απομειώσεις των αξιών των συμμετοχών, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση πώλησης ή προβλέπεται ρευ-
στοποίηση κατά το προσεχές διάστημα. 
 Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται επιλεγμένα μεγέθη Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων. Σημειώνεται ότι 
στην περίοδο 1.1.2016-31.12.2016 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εταιρειών ΑΤΕ Insurance Romania SA, 
του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου Λτδ, καθώς και της εταιρείας ΑΤΕ Ασφαλιστική ΑΕ έως την ημερομηνία 
πώλησής της (1.8.2016). Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται ζημία ύψους €27,6 εκατ. από την πώληση της εταιρείας ΑΤΕ 
Ασφαλιστικής ΑΕ βάσει του συμφωνηθέντος τιμήματος, το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές. Στην περίοδο 
1.1.2015-31.12.2015 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ανωτέρω εταιρειών και των εταιρειών του Ομίλου της 
Piraeus Bank Egypt S.A.Ε. έως την ημερομηνία πώλησής τους (10.11.2015). 
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Ενοποιημένα	Στοιχεία	(ποσά	σε	€	εκατ.)	 31.12.2016 31.12.2015	 Δ%	ετησίως

Επιλεγμένα	Μεγέθη	Ισολογισμού

Ενεργητικό 81.501 87.934 -7%

Καταθέσεις 42.365 39.358 8%

Δάνεια προ Προβλέψεων και Προσαρμογών 66.648 68.071 -2%

Σωρευμένες Προβλέψεις 16.941 17.480 -3%

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  9.824 10.021 -2%

Επιλεγμένα	Αποτελέσματα	 12μηνο	2016	 12μηνο	2015	 Δ%	ετησίως

Καθαρά Έσοδα Τόκων 1.811 1.877 -4%

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 326 306 7%

Αποτελέσματα Εμπορ. και Επενδ. Χαρ/κίου 162 109 48%

Λοιπά Έσοδα και Μερίσματα 68 101 -33%

  

Σύνολο	Καθαρών	Λειτουργικών	Εσόδων	 2.366	 2.393	 -1%

-χωρίς	έκτακτα	στοιχεία 2.289 2.393 -4%

  

Δαπάνες Προσωπικού (628) (772) -19%

Γενικά Διοικητικά Έξοδα (584) (589) -1%

Αποσβέσεις (111) (112) -1%

Σύνολο	Λειτουργικών	Εξόδων	 (1.322)	 (1.473)	 -10%

-	χωρίς	έκτακτα	στοιχεία	 (1.322)	 (1.361)	 -3%

  

Κέρδη	Προ	Φόρων	και	Προβλέψεων	 1.044	 920	 13%

-	χωρίς	έκτακτα	στοιχεία	 967	 1.032	 -6%

  

Απομείωση Αξίας Δανείων (1.015) (3.487) -71%

Λοιπές Προβλέψεις (179) (351) -49%

Έσοδα Συμμετοχών σε Συγγενείς (18) (13) -

  

Αποτελέσματα	προ	Φόρων	 (168)	 (2.930)	 -

Φόρος Εισοδήματος 159 1.069 -

Αποτέλεσμα	Μετόχων,	Συνεχ.	Δρασ/τες	 (4)	 (1.858)	 -

Δικαιώματα Μειοψηφίας, Συνεχ. Δρασ/τες (5) (3) -

Αποτέλεσμα Διακ/μενων Δραστ/τήτων (31) (35) -
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Οικονομικές Εξελίξεις

Ελληνική Οικονομία
Το 2016 σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμο-
γής και τη λήψη επιπλέον μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, την περαιτέρω χαλάρωση των κεφαλαιακών ελέγχων 
και την επαναφορά από την ΕΚΤ της παρέκκλισης (waiver) που επηρεάζει την καταλληλότητα των ελληνικών ομολόγων  
τα οποία χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Το 2016 το 
πραγματικό ΑΕΠ διατηρήθηκε ουσιαστικά αμετάβλητο στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, ωστόσο σε δημοσιονομικό 
επίπεδο επετεύχθη σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης.
 Το 2016, με βάση τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, το πραγματικό ΑΕΠ παρουσίασε μηδενικό ρυθμό μεταβολής, 
έναντι ύφεσης -0,3% το 2015. Επίσης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε στις 91,8 μονάδες, έναντι 89,7 
μονάδων το 2015. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% τόσο σε ετήσια όσο και σε 
τριμηνιαία βάση.
 Παράλληλα, το 2016 ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -0,8% (2015: -1,7%). Εντούτοις, το Δεκέμβριο του 2016, 
για πρώτη φορά μετά από 45 μήνες αποπληθωριστικής πορείας παρουσιάστηκε σταθερότητα του δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή σε ετήσια βάση (0,0%) και θετικός πληθωρισμός το πρώτο τρίμηνο του 2017. Το ποσοστό ανεργίας το 2016 
περιορίστηκε στο 23,5% από 24,9% το 2015. 
 Επίσης, το 2016 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα -€1,1 δισ. (-0,6% του ΑΕΠ), έναντι πλε-
ονάσματος της τάξεως των €206 εκατ. (0,1% του ΑΕΠ) το 2015. Το πρώτο τρίμηνο του 2017, το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε κατά €160 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016 και διαμορφώθηκε 
στα -€2,5 δισ. 
 Το 2016, θετικές ήταν οι επιδόσεις της οικονομίας σε δημοσιονομικό επίπεδο. Το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης 
(εξαιρουμένης της επίπτωσης από την υποστήριξη των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) παρουσίασε το 2016 πλε-
όνασμα της τάξεως του 0,7% του ΑΕΠ, έναντι ελλείματος της τάξεως του -3,2% του ΑΕΠ το 2015, ενώ το αντίστοιχο 
πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το 3,9% του ΑΕΠ, έναντι 0,4% το 2015. Με βάση τη μεθοδολογία του Προγράμμα-
τος Οικονομικής Πολιτικής, σύμφωνα με την οποία τίθενται οι στόχοι που πρέπει να επιτύχει η ελληνική κυβέρνηση,  
το πρωτογενές πλεόνασμα εκτιμάται στο 4,2% του ΑΕΠ, σημαντικά ανώτερο του στόχου για 0,5% του ΑΕΠ.
 Κρίσιμη για την πορεία της οικονομίας το 2017, σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο, είναι η ολοκλή-
ρωση της δεύτερης αξιολόγησης και η έγκαιρη εκταμίευση των δόσεων του προγράμματος για την κάλυψη των χρη-
ματοδοτικών αναγκών και την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου αλλά και η λήψη νέων μέτρων 
δημοσιονομικής προσαρμογής. 
 Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τα προσδοκώμενα μέτρα ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους  
σε βάθος χρόνου, αναμένεται να οδηγήσουν σταδιακά σε βελτίωση του οικονομικού κλίματος, παράλληλα με την πραγ-
ματοποίηση αποκρατικοποιήσεων, την περαιτέρω απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, την επιστροφή σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ και τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
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Διεθνής Οικονομία
Το 2016, η διεθνής οικονομία χαρακτηρίστηκε κυρίως από τις πολιτικές εξελίξεις και τις παρεμβάσεις των Κεντρικών 
Τραπεζών. Το παγκόσμιο ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 3,1%, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης στις ανεπτυγμένες οικονομίες δια-
μορφώθηκε στο 1,7% και στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες στο 4,1%. Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης της παγκόσμιας οικονομίας εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί στο 3,5% με ανάλογη εκτίμηση τόσο για τις ανεπτυγμένες 
οικονομίες (στο 2,0%) όσο και για τις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες (στο 4,5%).
 Πιο αναλυτικά, o ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας των ΗΠΑ επιβραδύνθηκε το 2016 στο 1,6% (από 2,6%,  
το 2015), ενώ ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 1,3% (από 0,1%). Στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου του 2016 η Ομο-
σπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) αποφάσισε την αύξηση του βασικού επιτοκίου της (από το 0,25%-0,50% στο 
0,50%-0,75%) και στη συνεδρίαση του Μαρτίου του 2017 προχώρησε σε άλλη μία αύξηση (στο 0,75%-1,00%).  
Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί στο 2,2% λόγω κυρίως της δημοσιονομικής τόνωσης  
που αναμένεται να υιοθετήσει η νέα κυβέρνηση. Η FED εκτιμάται ότι ενδεχομένως θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις 
(κατά 25 μονάδες βάσης η κάθε μία) του βασικού επιτοκίου της.
 Επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2016 στην οικονομία της Ευρωζώνης  
στο 1,7% (από 1,9% το 2015), ενώ παράλληλα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε για τρίτο διαδοχικό έτος σε πολύ χα-
μηλό επίπεδο. Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 1,7%, ενώ ο πληθωρισμός θα ενισχυ-
θεί στο 1,5%. Η ΕΚΤ θα συνεχίσει την εφαρμογή του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης έως το τέλος του 2017  
(με αγορές μηνιαίου ύψους €60 δισ.). Όμως, η έναρξη των διεργασιών για το "Brexit" και η διεξαγωγή εκλογών  
στις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες κυοφορούν σοβαρούς πολιτικούς κινδύνους για την ενότητα της ΕΕ. Επιπλέον, η επιτάχυνση 
του πληθωρισμού θα ασκεί πίεση στην ΕΚΤ για μείωση του μεγέθους του προγράμματος της ποσοτικής χαλάρωσης. 
 Επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 2016 στην οικονομία της Κίνας στο 6,7% 
(από 6,9% το 2015), που αποτελεί το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από το 1990. Η σημαντική μείωση των συναλ-
λαγματικών διαθεσίμων (κατά $320 δισ. κατά τη διάρκεια του 2016 ή κατά $830 δισ. κατά τη διάρκεια της διετίας 
2015-2016) για τη στήριξη του κινεζικού νομίσματος αντανακλά τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την οικονομία  
της Κίνας. Για το 2017, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθεί περαιτέρω  
(στο 6,5%) και η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας θα συνεχίζει τις ενέργειές της για τη στήριξη του νομίσματος και την απο-
τροπή της απότομης επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.
 Συνεπώς, το 2017 αναμένεται να χαρακτηριστεί από τις κινήσεις των μεγάλων Κεντρικών Τραπεζών (η FED θα συ-
νεχίσει τη μετάβαση προς την «κανονικότητα» της πολιτικής της, ενώ η ΕΚΤ και η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας θα 
συνεχίσουν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης), τη δημοσιονομική τόνωση που προτίθεται να αρχίσει να υιοθετεί 
η νέα αμερικανική κυβέρνηση και τις πολιτικές εξελίξεις στην ΕΕ.

Νοτιοανατολική Ευρώπη
Το 2016, οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διατήρησαν τη δυναμική του προηγούμενου έτους καταγράφο-
ντας υψηλότερους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με την περιφέρεια και τους ευρωπαϊκούς εταίρους.  
Η ενισχυμένη παρουσία ξένων εταιρειών και οι επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής στις περισσότερες από αυτές τις 
χώρες διατήρησαν τα επίπεδα παραγωγής, τα ποσοστά απασχόλησης καθώς και τις εξαγωγές σε αυξημένα επίπεδα. 
 Ως αποτέλεσμα, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε περαιτέρω το 2016, ενώ αντίστοιχα σημάδια βελτίωσης διαφαί-
νονται στο ονομαστικό ΑΕΠ. Οι αποπληθωριστικές πιέσεις διατηρήθηκαν και το 2016 ακολουθώντας την ευρωπαϊκή 
τάση, με τις περισσότερες χώρες να παραμένουν σε αρνητικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των τιμών. Εντούτοις,  
οι τελευταίοι μήνες τους έτους σηματοδοτούν αντιστροφή της τάσης, καθώς εκτιμάται ότι οι τιμές θα καταγράψουν θε-
τικά πρόσημα το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η σημαντική ενίσχυση της καταναλωτικής 
δαπάνης, ενώ η επανεκκίνηση και η βελτίωση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων αναμένεται να βελτιώσουν 
τις προοπτικές ανάπτυξης την επόμενη διετία. 
 Τα παραπάνω, και σε συνδυασμό με τη σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση που επιτεύχθηκε την περίοδο 2011-
2015, θα συμβάλουν στη σταθεροποίηση του δημοσίου χρέους σε βιώσιμα επίπεδα. Ωστόσο, η αυξανόμενη πολιτική 
αβεβαιότητα σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Ουκρανία ενδέχεται να επιβραδύνουν τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις, να θέσουν σε κίνδυνο τις επενδύσεις καθώς και να περιορίσουν τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος. 
 Βασικές προκλήσεις για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης το 2017 είναι η διατήρηση της αναπτυξιακής 
δυναμικής, η καταπολέμηση των πληθωριστικών τάσεων, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και  
η διαφύλαξη της βιωσιμότητας του δημοσιονομικού τομέα.
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Επισκόπηση Αγορών

Θετική εικόνα επικράτησε στις μετοχικές αγορές κατά τη διάρκεια του 2016, καθώς οι τιμές των αμερικανικών μετοχών 
(σύμφωνα με το δείκτη S&P500) ενισχύθηκαν κατά 9,5%, των βρετανικών μετοχών (σύμφωνα με το δείκτη FTSE100) 
κατά 14,5% και των μετοχών των αναδυόμενων οικονομιών κατά 8,5%. Παράλληλα, οι τιμές των ευρωπαϊκών μετοχών 
(σύμφωνα με το δείκτη Euro Stoxx 600) μειώθηκαν ελαφρώς (κατά 1,1%), ενώ των ιαπωνικών μετοχών (σύμφωνα  
με το δείκτη ΝΙΚΚΕΙ 225) αυξήθηκαν ελαφρώς (κατά 0,5%). Συνολικά, οι τιμές των μετοχών (σύμφωνα με το δείκτη 
MSCI World) ενισχύθηκαν κατά 5,3%.
 Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν λόγω των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν ύστε-
ρα από το αποτέλεσμα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου του 2016. Ενδεικτικά, η απόδοση του 
δεκαετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης (στο 2,44% στο τέλος του 2016). Αντί-
θετα, οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων υποχώρησαν κατά 42 μονάδες βάσης (στο 0,21% στο τέλος 
του 2016), λόγω του ακολουθούμενου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και του αυξανόμενου πολιτικού 
κινδύνου εντός της ΕΕ. Παράλληλα, η διαφορά (spread) της απόδοσης των αμερικανικών εταιρικών ομολόγων (σε σύ-
γκριση με την απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου) μειώθηκε κατά 97 μονάδες βάσης (σύμφωνα 
με το δείκτη Μοοdy’s Coprorate Bond ΒAA Index). Το spread των εταιρικών ομολόγων σε ευρώ (BofA Merrill Lynch Euro 
Corporate Index) ξεκίνησε το 2016 στις 102 μονάδες βάσης και υποχώρησε και έκλεισε το 2016 στις 72 μονάδες βάσης, 
πολύ κοντά στον ιστορικό μέσο όρο (77 μονάδες βάσης).
 Οι διεθνείς τιμές ενέργειας αυξήθηκαν σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του 2016, καθώς η τιμή του αμερικα-
νικού αργού ενισχύθηκε κατά 45% και του Brent κατά 53%. Επίσης, οι τιμές των βιομηχανικών μετάλλων (σύμφωνα  
με το δείκτη S&P GS Industrial Metals Index) αυξήθηκαν κατά 19% και του χρυσού κατά 8%. Συνολικά, οι τιμές  
των εμπορευμάτων (σύμφωνα με το δείκτη S&P GS Commodities Index) ενισχύθηκαν κατά 28% και των ναύλων (σύμ-
φωνα με το δείκτη Baltic Dry Index) κατά 101%, παραμένοντας ωστόσο σε σχετικά χαμηλό επίπεδο. 
 Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε κατά 2,5% (εμπορικά σταθμισμένη ισοτιμία) κατά τη διάρκεια του 2016, ενώ 
αντίθετα το ευρώ διολίσθησε κατά 1,1% (εμπορικά σταθμισμένη ισοτιμία). Πιο συγκεκριμένα, το ευρώ διολίσθησε κατά 
3,3% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, το οποίο διολίσθησε κατά 2,7% έναντι του γιεν. Λόγω του αποτελέσματος  
του βρετανικού δημοψηφίσματος για "Brexit" η στερλίνα υποχώρησε κατά 16,5% έναντι του δολαρίου και κατά 13,5% 
έναντι του ευρώ. Παρά τη ρευστοποίηση σημαντικού μέρους των συναλλαγματικών διαθεσίμων από την Κεντρική 
Τράπεζα της Κίνας, το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε κατά 7% έναντι του κινεζικού νομίσματος.
 Με αφορμή την εκλογή του νέου προέδρου στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί σημαντικά η πιθανότητα απομάκρυνσης  
της διεθνούς οικονομίας από το νομισματικό μοντέλο και γίνεται επικέντρωση στην πραγματική οικονομία με αιχμή  
τη δημοσιονομική τόνωση. Η στροφή αυτή έχει προκαλέσει μία σημαντική ευφορία στις αγορές, καθώς προεξοφλούν 
ότι το νέο μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε μία πιο ισορροπημένη και διατηρήσιμη παγκόσμια οικονομική επιτάχυνση. 
 Το επενδυτικό κλίμα για το 2017 (και ύστερα) θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι προσδοκίες των αγορών, αλλά 
και των σημαντικών προδρόμων δεικτών, θα είναι μερικώς τουλάχιστον αυτο-εκπληρωμένες και η μετάβαση στο νέο 
μοντέλο ομαλή ή εάν μία υπερβολική ενδυνάμωση του δολαρίου και μία παράλληλη άνοδος του δολαριακού κόστους 
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χρήματος θα αποτελέσουν ανασταλτικούς παράγοντες. Παράλληλα, το 2017 είναι έτος σημαντικών εκλογικών αναμε-
τρήσεων στην Ευρωζώνη, οι οποίες αυξάνουν τον πολιτικό κίνδυνο.

Μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς
Κατά την 31.12.2016 το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανερχόταν σε ποσό €2.619.954.984 διαιρούμε-
νο 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 πα-
ραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (warrants) στους ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην αύξηση του 2013.
 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16Γ του N.3864/2010, κατά το χρονικό διάστημα συμμετοχής του ΤΧΣ  
στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας δεν επιτρέπεται η αγορά ιδίων μετοχών από την Τράπεζα χωρίς έγκριση  
του ΤΧΣ. Οι αγορές και οι πωλήσεις ιδίων μετοχών εντός της χρήσης 2016, καθώς και οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές κατά  
την 31.12.2016 σχετίζονται με συναλλαγές, οι οποίες διενεργούνται από τη θυγατρική εταιρεία Πειραιώς ΑΕΠΕΥ  
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, που απορρέουν από την ιδιότητά της ως ειδικού διαπραγματευτή.
 Η έντονη μεταβλητότητα και οι συχνές εναλλαγές προσήμων εμφανίστηκαν στη μεγαλύτερη διάρκεια του 2016.  
Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς έκλεισε την 31η Δεκεμβρίου 2016 με τιμή €0,209 (-25% σε ετήσια βάση). Η αντίστοι-
χη ετήσια μεταβολή για το τραπεζικό δείκτη το 2016 ήταν -29%.
 Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Τράπεζας το Δεκέμβριο 
2016 ανερχόταν σε 83.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών, το 26% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστω-
τικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 74% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 68% από νομικά πρόσωπα και 6%  
από φυσικά πρόσωπα. 
 Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς.
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Στόχοι και Προοπτικές

Ο Όμιλος Πειραιώς, διατηρώντας πρωταγωνιστική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά, αποτελεί βασικό μοχλό για την 
ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. 
 Παράλληλα, η Πειραιώς εξακολουθεί να διατηρεί τον χαρακτήρα της ως τράπεζας εξειδικευμένης στην παροχή υπη-
ρεσιών προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις.
 Με την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να συνεισφέρει ενεργά στην παροχή ρευστότη-
τας προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να στηρίξει τη χρηματοδότηση φερέγγυων επενδυτικών σχεδίων.
 Το πρώτο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε αρκετές προκλήσεις για το εγχώριο οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον. 
Οι προβλεπόμενες μεταρρυθμίσεις από το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της Ελλάδας αναμένεται πως θα επιταχύ-
νουν την ανάκαμψη και την αναδιάρθρωση της οικονομίας, ενώ οι εκτιμήσεις των περισσότερων διεθνών οργανισμών 
και φορέων προσβλέπουν σε ένα θετικό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 2017. Προϋπόθεση αποτελεί η επιτυχής κατάλη-
ξη της δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος χρηματοδοτικής διευκόλυνσης προς την Ελλάδα, που εκτιμάται πως θα 
έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. 
 Ο Ομιλος Τράπεζας Πειραιώς, υπό τη νέα του Διοίκηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Χρήστου Μεγάλου, ανα-
κοίνωσε στα τέλη Μαΐου 2017 το στρατηγικό του σχέδιο έως το 2020 με την επωνυμία "Agenda 2020", με στόχο  
να είναι η Πειραιώς η πλέον αξιόπιστη Τράπεζα στην Ελλάδα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και 
τους εργαζομένους της. 
 Η "Agenda 2020" θέτει μεσοπρόθεσμα διακριτές στρατηγικές προτεραιότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν την εμπιστο-
σύνη των μετόχων, των πελατών και των εργαζομένων στις προοπτικές της Τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα θα υπερκαλύ-
ψουν τους μέχρι σήμερα στόχους της. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση  
της ουσιαστικής υποστήριξης για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.
 Οι κύριοι στόχοι της "Agenda 2020" είναι οι ακόλουθοι:

•  μείωση των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (NPLs)  
και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα,

•  δημιουργία ενός κερδοφόρου και αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου, με ελκυστικές 
αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα,

• διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης,
• αποκατάσταση της αυτόνομης πρόσβασης σε χρηματοδότηση από τις αγορές. 

 Η "Agenda 2020" εμπεριέχει έξι συγκεκριμένες προτεραιότητες:

•  Mείωση των Κινδύνων Ισολογισμού, η οποία θα επιτευχθεί με το διαχωρισμό του Ομίλου 
σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία της κύριας τραπεζικής 
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δραστηριότητας του Ομίλου, ενώ το χαρτοφυλάκιο των μη κύριων δραστηριοτήτων να 
εστιάσει στη δημιουργία αξίας. Με αυτό τον διαχωρισμό, η Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει 
να εξορθολογίσει τη λειτουργία της και να ενισχύσει την οργανική της κερδοφορία. 

Αναλυτικότερα, οι δύο λειτουργικοί πυλώνες είναι:

	 	α.	Τράπεζα	Πειραιώς.	Θα	επικεντρωθεί	στο	να	αξιοποιήσει	τα	ανταγωνιστικά	πλεονεκτήματα	
της	βασικής	δραστηριότητας	της	Τράπεζας	στην	Ελλάδα,	η	οποία	έχει	αυτή	τη	στιγμή	σταθ-
μισμένο	έναντι	κινδύνων	ενεργητικό	ύψους	€28,4	δισ.	Θα	επικεντρωθεί	στη	χρηματοδότηση	
φερέγγυων	πιστούχων,	ενώ	θα	στοχεύει	στη	διατήρηση	της	ηγετικής	θέσης	της	στις	πελα-
τειακές	 καταθέσεις.	Η	Πειραιώς	 θα	παραμείνει	 η	 κύρια	 τράπεζα	 των	 μεσαίων	 και	 μεγάλων	
επιχειρήσεων	στην	Ελλάδα,	παράλληλα	με	την	αυξημένη	παραγωγή	προϊόντων	ιδιωτών,	υπό	
το	πρίσμα	της	προσεκτικής	αξιολόγησης	των	αναλαμβανόμενων	κινδύνων.

	 	β.	Piraeus	Legacy	Unit	(PLU).	Αποτελείται	από	μη	κύριες	εργασίες,	στις	οποίες	περιλαμβάνο-
νται	και	ελκυστικές	εδραιωμένες	επιχειρηματικές	δραστηριότητες	με	 ισχυρή	παρουσία	στην	
αγορά,	οι	οποίες	όμως	δεν	ανταποκρίνονται	στο	προσδοκώμενο	προφίλ	απόδοσης	του	Ομίλου.	
Εξειδικευμένη	διοικητική	ομάδα	θα	επικεντρωθεί	αποκλειστικά	στο	να	μεγιστοποιήσει	την	αξία	
αυτών	 των	 τοποθετήσεων,	αξιοποιώντας	αποεπενδύσεις	που	θα	προσθέσουν	αξία	ή	όποιες	
άλλες	ευκαιρίες	παρουσιασθούν.	Αρχικά,	αυτές	οι	επιχειρηματικές	δραστηριότητες	και	περιου-
σιακά	στοιχεία	θα	περιλαμβάνουν:	το	δανειακό	χαρτοφυλάκιο	του	τομέα	Recovery	Banking	Unit,	
συμμετοχές	σε	μη	κύριες	εγχώριες	δραστηριότητες,	ακίνητα	από	ανακτήσεις	(REO)	και	διεθνείς	
δραστηριότητες	που	περιλαμβάνονται	στο	Σχέδιο	Αναδιάρθρωσης	της	Τράπεζας.	Το	συνολικό	
σταθμισμένο	έναντι	κινδύνου	ενεργητικό	του	PLU	ανέρχεται	σε	€24,7	δισ.	

   Έως	τα	 τέλη	 του	2020,	 το	σύνολο	 του	 ενεργητικού	 του	Ομίλου	αναμένεται	 να	 έχει	 μειω-
θεί	σε	€70	δισ.,	περιλαμβάνοντας	τις	βασικές	δραστηριότητες	της	Τράπεζας	Πειραιώς	σε	πο-
σοστό	άνω	του	80%	έναντι	ποσοστού	περίπου	65%	σήμερα.	Τα	δάνεια	που	θα	διαχειρίζεται	 
το	PLU	αναμένεται	να	μειωθούν	από	€37	δισ.	σήμερα	σε	κάτω	από	€20	δισ.,	με	το	σταθμισμένο		
ενεργητικό	του	PLU	να	μειώνεται	σε	ποσοστό	περίπου	50%	από	€25	δισ.	που	είναι	σήμερα.	 
Ο	δείκτης	κόστος	προς	έσοδα	του	Ομίλου	εκτιμάται	ότι	θα	μειωθεί	σε	επίπεδο	περί	το	45%,	
ενώ	η	απόδοση	ενεργητικού	(RoA)	θα	αυξηθεί	πάνω	από	το	1,0%.	

 

•  Επανεστίαση/Επαναπροσδιορισμός Δραστηριοτήτων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν 
οι πόροι στους τομείς που η Τράπεζα Πειραιώς έχει ιστορικά δεσπόζουσα θέση. 
Αυτό θα περιλαμβάνει απλοποίηση της δομής του Ομίλου και αποτελεσματικά μέτρα 
εξορθολογισμού των δαπανών, περαιτέρω βελτιστοποίηση του δικτύου καταστημάτων 
και στοχευμένες επενδύσεις στην ψηφιοποίηση. 

•  Εφαρμογή ενός Κερδοφόρου και Αειφόρου Επιχειρηματικού Μοντέλου, με  
την περαιτέρω αξιοποίηση υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων υψηλής αξίας, καθώς 
και της επικέντρωσης σε ευκαιρίες σταυροειδών πωλήσεων και δραστηριοτήτων που 
αποφέρουν έσοδα προμηθειών. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να αναπτύσσει 
καινοτόμα προϊόντα, προωθώντας τα μέσω μιας στρατηγικής πολυκαναλικής διανομής. 
Ταυτόχρονα, θα εφαρμόσει μία στοχευμένη πολιτική χορηγήσεων, εφαρμόζοντας 
προηγμένου επιπέδου μεθόδους τιμολόγησης με βάση τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο, 
ώστε να εξασφαλισθούν ελκυστικές αποδόσεις για τις δραστηριότητές της.

•  Βελτιστοποίηση Κατανομής Κεφαλαίων μέσω της εφαρμογής πλαισίου ανάληψης 
κινδύνου που περιλαμβάνει κατανομή κεφαλαίων στη βάση της αξιολόγησης  
των χαρτοφυλακίων. H Τράπεζα Πειραιώς σκοπεύει να διατηρήσει έναν ισχυρό 
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κεφαλαιακά ισολογισμό, ικανό να αντέχει απροσδόκητα εξωτερικά γεγονότα, αλλά παρ’ 
όλα αυτά να εξασφαλίζει υψηλές αποδόσεις στους μετόχους της.

•  Ενίσχυση Παρακολούθησης Κινδύνων και Ελέγχων. Η Τράπεζα Πειραιώς δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων, προσβλέποντας 
στη διατήρηση της σταθερότητας και της συνέχειας στις δραστηριότητές της. Η Τράπεζα 
θα ενισχύσει περαιτέρω τις υποστηρικτικές και ελεγκτικές της λειτουργίες (Ελέγχου, 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου, Οικονομικής Διαχείρισης, 
Νομικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου), σύμφωνα με την αρχή  
των τριών επιπέδων άμυνας.

•  Υιοθέτηση Υψηλών Προτύπων Εταιρικής Διακυβέρνησης. H Τράπεζα Πειραιώς ήδη 
εφαρμόζει συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τον νόμο περί ΤΧΣ και έχει 
αναθεωρήσει το πλαίσιο της εταιρικής της διακυβέρνησης σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
του Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, προσαρμόζοντάς  
το στις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές. Έχει επίσης ολοκληρώσει την ανασύνθεση  
του Διοικητικού της Συμβουλίου, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία του Συμβουλίου 
και των Επιτροπών του. Η Τράπεζα διαθέτει ένα Διοικητικό Συμβούλιο υψηλού κύρους 
με μέλη που διαθέτουν διεθνή εμπειρία στους τομείς της τραπεζικής, της διαχείρισης 
κινδύνων και της διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση.

 Η "Agenda 2020" θέτει ένα πλήρες πλαίσιο στρατηγικών προτεραιοτήτων, οι οποίες σε συνδυασμό με την εστια-
σμένη και αποτελεσματική υλοποίηση, θα παρέχουν μια ξεκάθαρη πορεία πλήρους επανάκτησης των δυνατοτήτων 
της Τράπεζας. 
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Δραστηριότητα 
στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Πειραιώς είναι ο μεγαλύτερος τραπεζικός οργανισμός σε όρους ενεργητικού, δανείων και καταθέσεων  
στην Ελλάδα, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και πιστοδοτήσεων, ειδικά 
προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις µε ετήσιο κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ. έως €50 εκατ. Επιπλέον, η Τράπεζα είναι 
από τους κύριους παρόχους τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και ένας από τους κύριους συμβούλους υπηρεσιών κεφα-
λαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, χρηματοδοτικής μίσθωσης και ναυτιλιακής τραπεζικής στην Ελλάδα. Παράλληλα,  
ο Όμιλος κατέχει πρωταγωνιστική θέση στις εφαρμογές και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (web banking) και  
στη χρηματοδότηση φιλικών προς το περιβάλλον έργων (green banking), καθώς επίσης στη χρηματοδότηση του αγρο-
τικού τομέα με προϊόντα και υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες του πελάτη.
 Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε από την πρώτη στιγμή στην αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
ως βασικός πυλώνας και 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 2016, περίπου το 93% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου προερχόταν από εγχώρια τρα-
πεζικά περιουσιακά στοιχεία. Οι εγχώριες δραστηριότητες αντιπροσώπευαν το 92% των συνολικών καθαρών εσόδων 
του για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31.12.2016. Το 95% των δανείων του Ομίλου σε πελάτες αφορούσαν δανειο-
λήπτες 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 2016, τα δάνεια προ προβλέψεων 
της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €63,0 δισ., εκ των οποίων ποσό πε-
ρίπου €1,7 δισ., που αποπληρώθηκε στις αρχές 2017, αφορούσε την εκταμίευση μέρους του εποχικού δανείου προς τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή κοινοτικών ενισχύσεων προς περίπου 700 χιλιάδες αγρότες. Το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο 
αποτελεί το 66% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ενώ τα δάνεια προς ιδιώτες το 34%. Στην Ελλάδα, ο δείκτης δανείων σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών προς το σύνολο των δανείων διαμορφώθηκε στο 37,5% (ή 36,5% συμπεριλαμβανο-
μένου του ΟΠΕΚΕΠΕ) στο τέλος του 2016 από 40,0% (ή 39,4% συμπεριλαμβανομένου του ΟΠΕΚΕΠΕ) το 2015. Οι κατα-
θέσεις του Ομίλου Πειραιώς στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα €39,3 δισ., σημειώνοντας ετήσια αύξηση 8%. 
 Η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει την 1η θέση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο με βάση το μερίδιο αγοράς καταθέσεων,  
το οποίο ανήλθε στο τέλος του 2016 στο 29%, ενώ το μερίδιο αγοράς δανείων διαμορφώθηκε στο 30%.
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Δάνεια προ Προβλέψεων (€ εκατ.) 62.998  63.922 -1%

Καταθέσεις από Πελάτες (€ εκατ.) 39.322  36.547 8%

Καταστήματα (#) 660  709 -7%

Εργαζόμενοι (#) 14.492  15.599 -7%

Βασικά	Μεγέθη	στην	Ελλάδα 31.12.2016 31.12.2015 Μεταβολή

 Οι καταθέσεις πελατών στην Ελλάδα, μετά τη σημαντική πτώση το 2015 λόγω της αβεβαιότητας στη χώρα, ανέκαμ-
ψαν κατά €2,8 δισ. –κυρίως κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2016– με τη βοήθεια εκκαθάρισης καθυστε-
ρούμενων οφειλών από το Ελληνικό Δημόσιο και χαλάρωσης των ελεγχών κεφαλαίου (capital controls), σε συνδυασμό 
βέβαια και με στοχευμένες εκστρατείες πελατών και προσφορές προϊόντων που ακολούθησε η Τράπεζα. Η πτωτική 
τάση του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε σε όλη τη διάρκεια του 2016, με το κόστος των νέων 
προθεσμιακών να διαμορφώνεται σε 0,65% το Δεκέμβριο 2016 έναντι 0,95% τον ίδιο μήνα του 2015. 

Λιανική Τραπεζική
Οι δραστηριότητες του Ομίλου Πειραιώς στη Λιανική Τραπεζική στην Ελλάδα διεξάγονται μέσω της Τράπεζας και του 
Δικτύου καταστημάτων καθώς και μέσω των ψηφιακών καναλιών διανομής, όπως η πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπε-
ζικής winbank και το winbank mobile application. Η Λιανική Τραπεζική εστίασε και το 2016 στην ανάπτυξη και παροχή 
ενός συνολικού πλέγματος καναλιών, υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες, προκειμένου να καλύψει το πλήρες 
εύρος των αναγκών τους, προσφέροντας μία συνολική πολυκαναλική και εξέχουσα εμπειρία με την Τράπεζα.
 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Πειραιώς, που κλήθηκε να διαχειριστεί κατά 
τη διάρκεια του 2015 τη δριμεία επιδείνωση της ρευστότητας από την ανησυχία για τις εξελίξεις ως προς τη χρηματο-
δότηση της χώρας, την τραπεζική αργία και τους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, παρουσίασε μία σταθερότητα 
σε χρηματοοικονομικό επίπεδο το 2016. Οι συνέπειες, της προηγούμενης χρονιάς, αποδείχθηκαν διαχειρίσιμες. Η εκροή 
εγχώριων καταθέσεων πελατών από τις ελληνικές τράπεζες αναστράφηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί αύξηση 4% των 
εγχώριων καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στις ελληνικές τράπεζες την 31.12.2016, σε σύγκριση με την 31.12.2015.
 Η Λιανική Τραπεζική, συνδυάζοντας τη γνώση της αγοράς και την πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία, συνεχίζει 
να στηρίζει υπεύθυνα και ενεργά τους ιδιώτες πελάτες και τις επιχειρήσεις σε κάθε τους βήμα. Επενδύει σημαντικά στην 
αξιοποίηση της καινοτόμου τεχνολογίας και των σύγχρονων μεθόδων αξιοποίησης μεγάλων συνόλων δεδομένων, με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι υπηρεσίες που προσφέρονται να είναι προσιτές και να αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των 
πελατών δίνοντας αξία στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Στους πελάτες της Λιανικής Τραπεζικής προσφέρεται πληθώρα 
διαφορετικών τύπων καταθετικών, δανειακών, επενδυτικών και τραπεζοασφαλιστικών  προϊόντων –συμπεριλαμβανο-
μένων των λογαριασμών ταμιευτηρίου ή τρεχούμενων και προθεσμιακών καταθέσεων, επενδυτικών προϊόντων, προϊ-
όντων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικών καρτών και πρακτόρευσης ασφαλειών–, καθώς και ολοκλη-
ρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες.
 Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η έμφαση στα ψηφιακά δίκτυα εξυπηρέτησης. Η Τράπεζα Πειραιώς εστίασε στον 
καινοτόμο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση υποδομών για εξυπηρέτηση πελατών 24/7, μέσω εξελιγμένου και εύχρηστου 
web και mobile banking και εύκολης πρόσβασης σε ATM. Παράλληλα, υποστήριξε την αυξανόμενη διείσδυση στα ψη-
φιακά κανάλια, με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η παροχή ενιαίας εξαιρετικής εμπειρίας από όλα τα διαθέσιμα 
δίκτυα. Η καινοτομία και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής 
της Τράπεζας, στοχεύουν στην απλοποίηση της καθημερινότητας των συναλλαγών των πελατών και στην εξοικονόμηση 
του χρόνου, με γνώμονα τον μετασχηματισμό του ρόλου του καταστήματος από κανάλι εκτέλεσης συναλλαγών και επε-
ξεργασίας απλοϊκών αιτημάτων σε κανάλι προώθησης και ολοκλήρωσης προϊοντικού κύκλου και παροχής συμβουλών. 
Το 2016, οι κορυφαίες αυτές υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς και τα συστήματα πληρωμής της Τράπεζας 
αξιοποιήθηκαν από πλήθος πελατών, γεγονός που συνετέλεσε στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των συναλλαγών όπως 
επίσης και στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
 Με στόχο την παροχή εξαιρετικής ποιότητας εξυπηρέτησης και με τον πελάτη να παραμένει στο επίκεντρο των 
στρατηγικών αποφάσεων, η Τράπεζα Πειραιώς διατήρησε τη μεγαλύτερη κάλυψη στην ελληνική επικράτεια το 2016, με 
έμφαση σε περιοχές υψηλής οικονομικής και εμπορικής δυναμικής.
 Για άλλη μία χρονιά, η Τράπεζα εστίασε στην ειλικρινή επικοινωνία με τους καταθέτες πελάτες επιλέγοντας σταθερά 
την ουσιαστική ενημέρωση, διασφαλίζοντας και διευκολύνοντας, κατά το δυνατόν, την απρόσκοπτη συναλλακτική τους 
δραστηριότητα. Οι θετικές εντυπώσεις στους πελάτες και στην αγορά εν γένει αποτυπώνονται και στις σχετικές έρευνες 
ικανοποίησης, στις οποίες η Τράπεζα παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση.
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 Λειτουργώντας με νέα υποδείγματα διεθνών προδιαγραφών, το 2017 αναμένεται ότι θα αποτελέσει ένα ακόμη 
σημαντικό σημείο για τις εργασίες της Λιανικής Τραπεζικής, και η Τράπεζα Πειραιώς θα συμβάλει ενεργά στην αποκα-
τάσταση της εμπιστοσύνης των πελατών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα στηρίξει την επιχειρηματικότητα και 
την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Ανάπτυξη Εργασιών Λιανικής Τραπεζικής

Δίκτυο Καταστημάτων
Το Δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς, μεθοδικά και σταθερά, κινείται στα νέα δεδομένα του Παγκόσμιου Τραπεζικού Πε-
ριβάλλοντος με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών της αλλά και  
με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της αποδοτικότητάς του.
 Ήδη από το Μάιο του 2016 και σε συνέχεια λεπτομερούς σχεδιασμού δράσεων ευθυγραμμισμένων με τους Στρα-
τηγικούς Στόχους της Τράπεζας, τέθηκαν σε εφαρμογή Πιλοτικές Ενέργειες σε επιλεγμένα καταστήματα του Δικτύου,  
με γνώμονα τα ακόλουθα προσδοκώμενα οφέλη: 

• Βελτιστοποίηση λειτουργικής αποτελεσματικότητας Καταστήματος.
• Αποσυμφόρηση παραδοσιακών ταμειακών συναλλαγών προς Ψηφιακά Δίκτυα.
• Βελτιστοποίηση αποτυπώματος Δικτύου Καταστημάτων.
•  Αύξηση πιστότητας και αποδοτικότητας πελάτη, μέσω ενεργειών ενίσχυσης  

της εμπορικής δραστηριότητας του Καταστήματος. 

 Τα αποτελέσματα των πιλοτικών ενεργειών ήταν άκρως ενθαρρυντικά και η πλήρης ενσωμάτωσή τους στο σύνολο 
των Καταστημάτων του Δικτύου θα υλοποιηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017.
 Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης του αποτυπώματος του Δικτύου Καταστημάτων και της αύξησης της αποτελεσμα-
τικότητας, κατά τη διάρκεια του 2016 συγχωνεύθηκαν 47 καταστήματα, με αποτέλεσμα το σύνολο των καταστημάτων 
της Τράπεζας στο τέλος του 2016 να διαμορφωθεί σε 660.

Mass Retail Segment
Το Mass Segment στην Τράπεζα Πειραιώς αποτελείται από 5 εκατ. περίπου ιδιώτες πελάτες, οι οποίοι διατηρούν ση-
μαντικό ποσοστό των καταθετικών/επενδυτικών υπολοίπων και πολύ υψηλό ποσοστό των χορηγητικών υπολοίπων. 
 Στόχος του Mass Segment είναι η ανάπτυξη της σχέσης των πελατών με την Τράπεζα μέσω της διεύρυνσης του χαρτοφυ-
λακίου τους, ώστε η Τράπεζα Πειραιώς να αποτελεί την πρώτη προτίμησή τους. Προτεραιότητα για το 2017 είναι η ανάπτυ-
ξη ολιστικής εμπορικής προσέγγισης για κάθε ένα από τα βασικά υποτμήματα του Mass Segment καθώς και η δημιουργία  
των κατάλληλων υποδομών για την υποδοχή, εμβάθυνση σχέσης και διακράτηση, των πελατών της Τράπεζας.
 Παράλληλο στόχο αποτελεί η ανάπτυξη της πολυκαναλικής συμπεριφοράς των πελατών και η μετακύλιση συναλ-
λαγών από τα φυσικά στα ψηφιακά κανάλια. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του 2016 αναπτύχθηκαν και υλοποι-
ήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού του Δικτύου Καταστημάτων στο χώρο εργασίας τους, με στόχο 
την εξοικείωση των πελατών στη χρήση των ψηφιακών καναλιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών 
στην κατηγορία «Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση του Πελάτη». Τα προγράμματα εκπαίδευσης θα συνεχιστούν κατά  
τη διάρκεια του 2017 και θα εμπλουτιστούν με στοχευμένες προωθητικές ενέργειες που θα υποστηρίξουν την προ-
σπάθεια ανάπτυξης πολυκαναλικής συμπεριφοράς στους πελάτες του Mass Segment.

Affluent Banking Segment
To Affluent Banking Segment, κατά τη διάρκεια του 2016, ενδυνάμωσε και εδραίωσε τις δράσεις του, ώστε να υπο-
στηρίξει τους στρατηγικούς στόχους, με την προσέλκυση καταθέσεων, την αύξηση των εσόδων από προμήθειες, την 
εμβάθυνση της σχέσης με την εύπορη πελατεία και τη δυναμικότερη προώθηση των υπηρεσιών Personal Banking. 
 Από πλευράς αποτελεσμάτων, αξιοσημείωτη υπήρξε η συμμετοχή των εύπορων πελατών στις ενέργειες εισροής και 
ανάκτησης καταθέσεων της Τράπεζας, ως επακόλουθο στοχευμένων δράσεων. Επίσης, συνεχίστηκε η αυξητική τάση 
στα ποσοστά κατοχής ασφαλιστικών προϊόντων κλάδου Ζωής των πελατών. Αύξηση παρουσιάστηκε στην έκδοση πι-
στωτικών καρτών, καθώς και στην εισαγωγή νέων χρηστών στη winbank, στο πλαίσιο της προσπάθειας μετακύλι-
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σης συναλλαγών προς τα ψηφιακά δίκτυα. Ο δείκτης σταυροειδών πωλήσεων στο Affluent Segment διαμορφώθηκε  
στο 5,60 στις 31.12.2016. Καταλυτική στα παραπάνω αποτελέσματα αποδείχτηκε η απόδοση των Προσωπικών Συνερ-
γατών του Personal Banking, με τα αποτελέσματα πωλήσεων προϊόντων σε εύπορους πελάτες να ξεπερνούν σημαντικά 
αυτά των καταστημάτων χωρίς αντίστοιχη στελέχωση.
 Το 2016, από το φάσμα ενεργειών και υπηρεσιών που ολοκληρώθηκαν, ξεχωρίζουν οι εξής:

•  Δημιουργήθηκε στο ανανεωμένο e-banking (winbank) της Τράπεζας εξειδικευμένη  
σελίδα για τους πελάτες του Personal Banking, με πρόσβαση σε πληροφορίες που  
τους αφορούν.

•  Εμπλουτίστηκε περαιτέρω η σελίδα του Personal Banking στο internet, με εργαλεία 
που αναδεικνύουν το όφελος που προκύπτει από την ένταξη σε αυτό το μοντέλο 
εξυπηρέτησης, καθώς και με στοχευμένες ενημερώσεις για υπηρεσίες και προϊόντα 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.

•  Υποστηρίχτηκαν οι Προσωπικοί Συνεργάτες και η άμεση ιεραρχία τους με εκπαιδευτικό 
υλικό και εξειδικευμένες ενημερώσεις για τρόπους διάγνωσης και αντίδρασης  
στους προβληματισμούς του πελάτη, τα θέματα της αγοράς και του ανταγωνισμού.

•  Συνεχίστηκε με δύο νέους κύκλους ο θεσμός του 18μηνου Σχολείου των Προσωπικών 
Συνεργατών και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 6μηνο πλάνο εκπαίδευσης  
των ανώτερων στελεχών του Personal Banking.

•  Εμπεδώθηκαν τα πλεονεκτήματα και οι συνέργειες που προέκυψαν από  
την καθετοποίηση της οργανωτικής δομής του Τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση  
στην ισχυροποίηση των εμπορικών διαλόγων.

•  Αναπτύχθηκαν νέες λειτουργικότητες στα υποστηρικτικά εργαλεία των Προσωπικών 
Συνεργατών που επιτρέπουν την ολοκληρωμένη και ταχύτερη παρακολούθηση  
των πωλησιακών διαδικασιών και της σχέσης με τον πελάτη.

•  Ενισχύθηκε περαιτέρω η Ομάδα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης των πελατών Personal 
Banking στην Πειραιώς Direct Services (PDS) για την αρτιότερη και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση του πελάτη.

•  Ενισχύθηκαν οι συνδυασμένες δράσεις με μονάδες της Τράπεζας και εξωτερικούς φορείς 
για τη στοχευμένη προώθηση προϊόντων και την ενημέρωση του πελάτη για ειδικές 
συνεργασίες και υπηρεσίες. Υλοποιήθηκαν προωθητικές ενέργειες σε προϊόντα αιχμής και 
προσαρμόστηκε το επικοινωνιακό υλικό στα πρότυπα του Personal Banking brand.

•  Τέλος, κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιήθηκαν πιλοτικά προγράμματα για την 
αξιολόγηση και ανταπόκριση της πελατείας σε εναλλακτικές δράσεις και μεθόδους 
εξυπηρέτησης.

 Στο κλείσιμο του 2016, το Personal Banking της Τράπεζας Πειραιώς εξυπηρετούσε πελάτες σε 271 καταστήματα 
του Δικτύου, με το μεγαλύτερο μέρος της εύπορης πελατείας της Τράπεζας να καλύπτεται από Προσωπικό Συνεργάτη.

Small Business Banking Segment
Το SBB Segment (Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες με κύκλο εργασιών έως €2,5 εκατ.) αποτελεί σημαντικό τμήμα 
του συνολικού καταθετικού και δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Αναγνωρίζοντας την αξία των πελατών αυτών 
και, ταυτόχρονα, τα περιθώρια και τη σημασία ανάπτυξης σχέσεων μαζί τους, η Τράπεζα εφάρμοσε συγκεκριμένη δομή 
εμπορικής ανάπτυξης και πωλήσεων, ούτως ώστε να επικεντρωθεί αποτελεσματικότερα στην κατανόηση και εξυπη-
ρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών τους.
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 Το 2016 έγιναν σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της εμπορικής ανάπτυξης και ενίσχυσης των απαραίτητων 
υποδομών. Διακρίνονται τα εξής:

•  Εδραιώθηκε το επιχειρησιακό μοντέλο ολιστικής τραπεζικής που παρέχεται στους 
πελάτες «προτεραιότητας» σε 230 καταστήματα (κυρίως νομικά πρόσωπα και ατομικές 
επιχειρήσεις, με σημαντική αξία και προοπτικές ανάπτυξης). Το μοντέλο, το οποίο 
προωθεί την εξωστρέφεια και την ενεργητική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες, 
παρέχει αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση και συμβουλευτική από έμπειρα και καταρτισμένα 
στελέχη (Συνεργάτες Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών - ΣΜΕΕ), για όλο  
το φάσμα των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων (τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες 
που αφορούν το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, αναπτυξιακά προγράμματα, 
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας). 

•  Εμπλουτίστηκε η εμπορική προσφορά με την προσθήκη καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών:

 •	 	Πειραιώς	Επιχειρείν	Ανοιχτό	PoS:	ένα	ευέλικτο	χρηματοδοτικό	εργαλείο	(κεφάλαιο	κίνησης)	
συνδεδεμένο	με	τις	πωλήσεις	που	πραγματοποιούνται	μέσω	του	POS.	

	 •	 	Υπηρεσία	«Τειρεσίας	 ΤΣΕΚ»:	 υπηρεσία	 της	 Τειρεσίας	ΑΕ	που	απευθύνεται	σε	 επιχειρήσεις	
και	επιτηδευματίες,	παρέχοντάς	τους	πληροφόρηση	αναφορικά	με	τη	φερεγγυότητα	των	πε-
λατών	και	των	προμηθευτών	τους	και	συνεπώς	επιπρόσθετη	προστασία	έναντι	κινδύνων	που	
σχετίζονται	με	τις	συναλλαγές	τους.

	 •	 	Νέα	πλατφόρμα	ηλεκτρονικών	συναλλαγών	για	επιχειρήσεις	(winbank	for	Business)	με	ανα-
βαθμισμένη	λειτουργικότητα.

	 •	 	Έναρξη	λειτουργίας	ειδικής	γραμμής	τηλεφωνικής	εξυπηρέτησης	πελατών	προτεραιότητας.
•  Υλοποιήθηκαν ενέργειες εξορθολογισμού, εμπλουτισμού και αναλύσεων  

του πελατολογίου, ενισχύοντας έτσι την εμπορική αποτελεσματικότητα.
•  Ενισχύθηκε το επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων των ΣΜΕΕ, με στόχο την αρτιότερη 

εξυπηρέτηση των πελατών τους. Το 2016, στο πλαίσιο του ειδικού «Σχολείου ΣΜΕΕ», 
εκπαιδεύτηκαν πάνω από 250 στελέχη με ποικίλα εκπαιδευτικά εργαλεία και διατέθηκε 
το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Η κατάρτιση και η καθοδήγησή τους συνεχίζονται μέσω 
της ομάδας των Small Business Sales Managers.

•  Βελτιώθηκαν οι μηχανισμοί και οι υποδομές διοικητικής πληροφόρησης και τα διαθέσιμα 
εργαλεία διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management, CRM).

•  Αναφορικά με τη βελτίωση της ποιότητας του επιχειρηματικού δανειακού 
χαρτοφυλακίου, υλοποιήθηκαν μεμονωμένες και επαναλαμβανόμενες ενέργειες  
που οδήγησαν σε βελτίωση των δεικτών προσωρινών καθυστερήσεων και σε αρνητικό 
σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs).

 Από πλευράς αποτελεσμάτων, αξιοσημείωτη είναι η δυναμική διείσδυση στην αγορά του acquiring, η αύξηση  
των καταθέσεων και οι πωλήσεις καρτών σε πελάτες του Segment. Επιπλέον, χρήζει αναφοράς η αύξηση της σχέσης  
της Τράπεζας με τους πελάτες «προτεραιότητας», όπως αυτή αποτυπώνεται στη βελτίωση του δείκτη σταυροειδών 
πωλήσεων κατά 7%. Τέλος, σημαντική είναι η συνεισφορά του Segment στα έσοδα από προμήθειες της Τράπεζας.

Εμπορικός Προγραμματισμός, Παρακολούθηση Ποιότητας και Αποδοτικότητας
H Μονάδα Εμπορικού Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Ποιότητας και Αποδοτικότητας, μέσα από το φάσμα  
των δραστηριοτήτων της, συνέβαλε στον καθορισμό και συντονισμό ενός κοινού πλαισίου για το σχεδιασμό, τη σύνθεση 
και τη συστηματική παρακολούθηση της στρατηγικής του Τομέα Λιανικής Τραπεζικής, Δικτύων και Καταθέσεων. 
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 Πιο συγκεκριμένα, η Μονάδα συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση, συντονισμό, υποστήριξη και τακτική παρακολούθηση  
του συνολικού επιχειρηματικού και εμπορικού πλάνου της Λιανικής Τραπεζικής. Συστηματοποίησε το συντονισμό με-
γάλων έργων και δράσεων όλων των μονάδων της Λιανικής Τραπεζικής και ανέλαβε πρωτοβουλίες και δράσεις για τη 
διαρκή αναβάθμιση των λειτουργιών του Δικτύου Καταστημάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες της Τράπεζας, 
καθώς και για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους.
 Η Μονάδα επίσης συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση και παρακολούθηση του συγκεντρωτικού και αναλυτικού 
Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων για όλη τη Λιανική Τραπεζική, όπως επίσης στο σχεδιασμό αναφορών παρακο-
λούθησης της αποδοτικότητας. Κατά τη διάρκεια του 2016 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της αναβάθμισης του μηχανι-
σμού παρακολούθησης της αποδοτικότητας του Δικτύου Καταστημάτων «ΠΥΞΙΔΑ» με επιπλέον οπτική σε επιλεγμένες 
ομάδες πελατών (Εύποροι Πελάτες και Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες), η υλοποίηση του οποίου –στην έναρξη 
του 2017– θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους ουσιαστικούς διαλόγους μεταξύ της Διοίκησης, του Δικτύου Καταστη-
μάτων και των Segments.
 Επιπλέον, αξιοποιήθηκε περαιτέρω εμπορικά η συνεργασία με εταιρείες του Ομίλου και αναδείχθηκαν ακόμη πε-
ρισσότερο τα οφέλη από τις συνέργειες αυτές, τόσο σε ό,τι αφορά την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων όσο και  
τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης αξίας προς τους πελάτες – Ιδιώτες, Μικρές Επιχειρήσεις και Επαγγελματίες.
 Η Μονάδα ανέλαβε το συντονισμό των εργασιών των νέων επιτροπών –«Εμπορική Επιτροπή Λιανικής» και «Επι-
τροπή Προγραμματισμού Καμπανιών»– με στόχο την ευθυγράμμιση των εμπορικών ενεργειών με τη συνολική στρατη-
γική της Λιανικής Τραπεζικής, ενισχύοντας τις οριζόντιες συνεργασίες και ενθαρρύνοντας το διάλογο. Πιο συγκεκριμένα, 
στο πλαίσιο λειτουργίας της «Εμπορικής Επιτροπής Λιανικής» που απαρτίζεται από την Ομάδα Διοίκησης του Τομέα 
Λιανικής, τη Μονάδα Marketing και Επικοινωνίας Ομίλου και το Γραφείου Τύπου, οριστικοποιείται το συνολικό εμπορικό 
και επικοινωνιακό πλάνο της Λιανικής Τραπεζικής και των επιμέρους εμπορικών ενεργειών, παρουσιάζεται η τρέχουσα 
δραστηριότητα του ανταγωνισμού και αποκωδικοποιούνται τα αποτελέσματα των πρόσφατων ερευνών. Αντίστοιχα,  
η «Επιτροπή Προγραμματισμού Καμπάνιας» έχει ως στόχο την προτεραιοποίηση και προγραμματισμό κάθε καμπάνιας 
που πραγματοποιείται μέσα από όλα τα Δίκτυα της Τράπεζας, καθώς επίσης την επισκόπηση αποτελεσμάτων από προη-
γούμενες καμπάνιες, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της εμπορικής αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της πλήρους 
εναρμόνισης με το συνολικό επιχειρηματικό σχέδιο της Λιανικής Τραπεζικής.
 Η Μονάδα συμμετείχε ενεργά στον προγραμματισμό και συντονισμό του φάσματος των επικοινωνιακών και πρα-
κτικών βιώσιμης ανάπτυξης της Λιανικής Τραπεζικής, ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών και την υποβολή 
χορηγικών προτάσεων σε τοπικό επίπεδο, ενισχύοντας κατ’ επέκταση τους δεσμούς της Λιανικής Τραπεζικής με φορείς 
πολιτισμού εντός και εκτός Ομίλου.

Customer Experience & Loyalty
Η Μονάδα Customer Experience & Loyalty, με στόχο την επίτευξη εξαιρετικής εμπειρίας για τους πελάτες (Customer 
Experience Excellence), συνέχισε να εστιάζει κατά τη διάρκεια του 2016 σε στρατηγικές διαδικασίες διαχείρισης και 
διαρκούς βελτίωσης της εμπειρίας του πελάτη. Στο πλαίσιο αυτό, στις 23 Νοεμβρίου 2016 εγκαινιάστηκε με επιτυχία 
το πρόγραμμα yellow, προσφέροντας έτσι απτή και συναισθηματική αξία στον πελάτη και ενισχύοντας συγχρόνως  
την κερδοφορία και την εισροή εσόδων στη Λιανική Τραπεζική.
 Το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης yellow αφορά τη συνολική σχέση του ιδιώτη πελάτη με την Τράπεζα και δη-
μιουργεί, εν τέλει, μία «ζωντανή» τραπεζική εμπειρία, καθιστώντας τη σχέση αυτή ουσιαστικότερη, ενισχύοντας έτσι  
την πιστότητά του στον Οργανισμό.
 Ειδικότερα, ο πελάτης-μέλος του προγράμματος κερδίζει yellows για απλές κινήσεις και καθημερινές συναλλαγές 
του με την Τράπεζα. Τα yellows μπορεί να τα εξαργυρώσει στους 18 Συνεργάτες του Προγράμματος: Attica, Avis, Ερρίκος 
Ντυνάν, e-FOOD.gr, Grecotel, Ήρων, Hondos Center, Intersport, Μασούτης, Media Markt, Public, Shell, Σκλαβενίτης, 
Ticket365.gr, Τravelplanet 24, Όμιλος Υγεία, Wind και Χαλκιαδάκης και φυσικά στην ανανεωμένη υπηρεσία προσφορών 
του Ομίλου, yellowday. 
 Η ανταπόκριση των πελατών και του δικτύου ήταν εντυπωσιακή. Έως το τέλος του 2016 το πρόγραμμα yellow 
απέκτησε 280.000 μέλη και η επικοινωνιακή καμπάνια, που ξεκίνησε στις 28 Νοεμβρίου 2016, είχε ιδιαίτερα θετικό και 
αποτελεσματικό αντίκτυπο στο ευρύ κοινό.
 Για τη διασφάλιση της βέλτιστης ηλεκτρονικής εμπειρίας του πελάτη, η υπηρεσία yellowday –ο διαδικτυακός ιστότο-
πος της Τράπεζας για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών καταναλωτικών αγαθών– αποτελεί πλέον το βασικό 
ηλεκτρονικό κανάλι εξαργύρωσης του προγράμματος yellow και το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα στα τραπεζικά σχή-
ματα πιστότητας. 
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 Το 2016, εντάχθηκαν σημαντικά brands στην ομάδα συνεργατών της υπηρεσίας, επήλθε αύξηση κατά 70%  
των χρηστών (90.000 ενεργοί), διπλασιάστηκε το μεικτό κέρδος από τις προμήθειες, ενώ παράλληλα μειώθηκαν κατά 
30% περίπου τα λειτουργικά κόστη, με συνέπεια το τελικό αποτέλεσμα της υπηρεσίας να βελτιωθεί κατά 55%, εφαρ-
μόζοντας όλες τις σύγχρονες τεχνικές βελτιστοποίησης και επικοινωνίας.
 Στο πλαίσιο των αναγκών του στρατηγικού σχεδιασμού της Λιανικής Τραπεζικής και των επιμέρους προϊο-
ντικών ομάδων, εφαρμόστηκαν οι πλέον σύγχρονες μέθοδοι User Experience (UX), όπως "one to one user testing", 
"customer journey maps", "A/B testing", με σκοπό την αποτύπωση και ανάλυση της «εμπειρίας του χρήστη», καθώς 
και τις διεπαφές του σε όλα τα ψηφιακά –και όχι μόνο– μέσα της Τράπεζας. Αξιοποιώντας τα ευρήματα της εφαρμογής  
των παραπάνω μεθόδων, η εξειδικευμένη ομάδα UX εργάστηκε μεθοδικά και αποτελεσματικά, υλοποιώντας «καί-
ριες» αλλαγές σε ψηφιακά, κυρίως, κανάλια της Τράπεζας. Η επιτυχής ολοκλήρωση του ανασχεδιασμού του portal  
της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ, ο ανασχεδιασμός της ιστοσελίδας yellowday.gr και yellowday app, καθώς και η συμμετοχή  
της ομάδας στο σχεδιασμό του informational portal για χρηματοδοτικά προγράμματα Ενίσχυσης, "360ο Funding",  
αποτελούν παράγοντες με θετικό αντίκτυπο στην ικανοποίηση και το brand awareness των πελατών.
 Σημαντική ήταν η συμβολή στην εφαρμογή των αλλαγών στις ιστοσελίδες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς,  
της καταρτισμένης ομάδας Websites Management, η οποία διαχειρίζεται και εποπτεύει το ψηφιακό περιεχόμενο 
των ιστοσελίδων της Τράπεζας Πειραιώς, πάντα με γνώμονα τη θετική εμπειρία του τελικού χρήστη. Κατά το 2016,  
η ομάδα αυτή διαχειρίστηκε 2.000 περίπου αιτήματα διαφόρων προϊοντικών ομάδων της Τράπεζας.
 Επιπλέον, η διαχείριση της ψηφιακής επικοινωνίας όλων των ιστοσελίδων της Τράπεζας συνεχίστηκε να εφαρ-
μόζεται με επιτυχία, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 34% της συνολικής επισκεψιμότητας του www.piraeusbank.gr  
(44 εκατ. επισκέψεις), κατά 36% της επισκεψιμότητας από τις μηχανές αναζήτησης και κατά 13% των ακολούθων/
επισκεπτών ("fans") της σελίδας της winbank facebook.
 Αναφορικά με την εξυπηρέτηση πελατών που επισκέφτηκαν τα social media, η ομάδα Digital Presence Management, 
σε συνεργασία με το Contact Center, διαχειρίστηκε περίπου 1.500 μηνύματα και απορίες χρηστών, με μέσο χρόνο 
απόκρισης τα 20 λεπτά.
 Πάντα με γνώμονα τη βελτίωση της εμπειρίας πελάτη, η ομάδα εξειδικευμένων αναλυτών Voice of the Customer 
συνέχισε τη μέτρησή της το 2016, με τη χρήση των πλέον εξελιγμένων τεχνολογιών text analytics, οι οποίες εντάχθη-
καν στις εσωτερικές λειτουργικές της δομές (Enterprise Feedback Management Project), προκειμένου να είναι σε θέση  
να διαχειρίζεται και να αναλύει μεγάλους όγκους text δεδομένων από όλες τις διαθέσιμες πηγές της Τράπεζας, τόσο 
για την άντληση και δημιουργία επιχειρηματικής γνώσης όσο και για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Όλος αυτός  
ο πλούτος διαχέεται ανά τρίμηνο σε όλες τις Διευθύνσεις της Λιανικής Τραπεζικής.
 Πιο συγκεκριμένα, το 2016 η ομάδα Voice of the Customer μέτρησε την εμπειρία 132.000 πελατών σε 31 ση-
μεία επαφής του με την Τράπεζα (Moments of Truth), ανέλυσε 605.000 αυθόρμητα σχόλια από όλα τα κανάλια  
(π.χ. surveys, e-mail, chat, πλατφόρμα παραπόνων κ.λπ.), από τα οποία αναδείχτηκαν πάνω από 400 βελτιωτικές 
προτάσεις. Από αυτές, 25% έχουν υλοποιηθεί, ενώ το 22% είτε αξιολογείται ως προς την προοπτική υλοποίησης είτε 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
 Στόχος του Customer Experience & Loyalty για το 2017 είναι να ενισχύσει σημαντικά το ισχυρό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα που διαθέτει η Τράπεζα Πειραιώς στη διαδικασία βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών της μέσα από τη 
συνέχιση και τον εμπλουτισμό του προγράμματος yellow και την υλοποίηση νέου Προγράμματος Πιστότητας για λοιπά 
πελατειακά segments. Επιπλέον στόχο αποτελεί η αξιοποίηση στο μέγιστο βαθμό της χρήσης προηγμένων τεχνολο-
γιών ανάλυσης της εμπειρίας των πελατών, η σύνδεση ποιοτικών δεικτών με τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη της 
Τράπεζας (π.χ. κερδοφορία, έσοδα κ.λπ.), αλλά και η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της βελτιστοποίησης των 
εσωτερικών διαδικασιών της.

Customer Value Management
Με βασικό άξονα τη διαρκή αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών, κατά το 2016 αξιοποιήθηκαν παραγωγικά  
τα αποτελέσματα αναλυτικών εργασιών που στοχεύουν στην αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και 
αναγκών των πελατών, στην αποτίμηση της δυναμικής ανάπτυξης συγκεκριμένων τμημάτων του πελατολογίου, κα-
θώς και στην αναγνώριση των γεγονότων στη ζωή του πελάτη που χρήζουν άμεσης διαχείρισης από την πλευρά  
της Τράπεζας. Συνδυάζοντας σύγχρονες τεχνικές analytics, όπως multidimensional behavioral segmentation, predictive 
modeling και event-triggered marketing, με στοιχεία κερδοφορίας, η Μονάδα Customer Value Management διαμόρ-
φωσε ένα δομημένο πλάνο ανάπτυξης και επικοινωνίας πελατών που υλοποιήθηκε πρωτίστως μέσω των εσωτερικών 
καναλιών της Τράπεζας. 
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 Ως αποτέλεσμα, επικοινωνήθηκαν στοχευμένα μηνύματα σε περίπου 2,1 εκατ. πελάτες (7% αύξηση έναντι  
του 2015) επιτυγχάνοντας πολύ θετική ανταπόκριση του πελατολογίου. Πιο συγκεκριμένα: το ¼ των πελατών ανταπο-
κρίθηκε στις below-the-line επικοινωνιακές και προωθητικές ενέργειες που υλοποίησε η Λιανική Τραπεζική, με το πο-
σοστό αγοράς νέων προϊόντων –ως αποτέλεσμα των προωθητικών ενεργειών– να αυξηθεί κατά 65% έναντι του 2015.
 Για τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη στην υλοποίηση below-the-line ενημερωτικών και προωθητικών ενερ-
γειών, αξιοποιήθηκαν πρωτίστως τα κανάλια και ο χρόνος που οι ίδιοι οι πελάτες επιλέγουν για τη διενέργεια των τρα-
πεζικών τους δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, στο επικοινωνιακό πλάνο της Λιανικής Τραπεζικής για το 2016 αξιοποιή-
θηκαν σε ολοένα αυξανόμενο βαθμό τα ψηφιακά κανάλια. Ενδεικτικά, στάλθηκαν περίπου 8 φορές περισσότερα e-mails 
έναντι του 2015, αντικαθιστώντας τα πιο παραδοσιακά και κοστοβόρα κανάλια επικοινωνίας, όπως οι επιστολές. 
 Πρόσθετα, στις στοχευμένες δράσεις στο πελατολόγιο μέσω της διενέργειας εξειδικευμένων αναλύσεων, υπο-
στηρίχθηκε η λήψη στρατηγικών αποφάσεων της Λιανικής Τραπεζικής, ενώ για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων  
που προέκυψαν από τα στρατηγικά έργα αξιοποιήθηκαν καινοτόμα εργαλεία αναφορών που επιτρέπουν την οπτικοποί-
ηση των αποτελεσμάτων και την ευκολότερη εξαγωγή αναλυτικών ευρημάτων.

Προϊόντα Καταθέσεων
Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το 2016, η ολοκλήρωση της 1ης αξιολόγησης 
αλλά και η χαλάρωση των περιορισμών κίνησης κεφαλαίων διαμόρφωσαν το κλίμα εκείνο που επέτρεψε το 2ο εξάμηνο 
την –αν και με χαμηλούς ρυθμούς ωστόσο σταθερή– επαναπροσέλκυση των κεφαλαίων που απώλεσε το σύστημα από 
το Νοέμβριο του 2014. Η Τράπεζα υλοποίησε καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους αναλυτικό σχέδιο για την αποκατάσταση 
της καταθετικής της βάσης με εστίαση στην ανάκτηση των εκροών. Το σχέδιο περιελάμβανε τη διάθεση ανταγωνιστι-
κών προϊόντων με ισχυρή επικοινωνιακή υποστήριξη, λεπτομερή σχεδιασμό στοχευμένων ενεργειών και μεθοδολογίες 
στενής παρακολούθησης αποτελεσμάτων. Η στρατηγική αυτή, σε συνδυασμό με την ισχυρή καταθετική κουλτούρα που 
χαρακτηρίζει τα στελέχη της Τράπεζας, οδήγησε στην επίτευξη των στόχων αύξησης καταθέσεων που είχαν τεθεί για το 
έτος. Πιο συγκεκριμένα, τα υπόλοιπα καταθέσεων Λιανικής διαμορφώθηκαν στα €30,0 δισ., αυξημένα κατά €1,7 δισ. 
σε ετήσια βάση. Η όλη προσπάθεια συνεπικουρήθηκε από την ανάπτυξη κατάλληλων και ανταγωνιστικών καταθετικών 
προϊόντων και συγκεκριμένα από τη διάθεση της νέας Προθεσμιακής Κατάθεσης "Cash Back" για προσέλκυση μετρη-
τών εκτός συστήματος, καθώς και από εβδομαδιαίες εκδόσεις προθεσμιακών καταθέσεων ειδικού τύπου (structured 
deposits) με εγγυημένο επιτόκιο και δυνατότητα πρόσθετης απόδοσης, ανάλογα με την πορεία συγκεκριμένων δεικτών.
 Παρά το ευμετάβλητο περιβάλλον, συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους η συστηματική προσπάθεια μείωσης 
του μέσου κόστους καταθέσεων, το οποίο, το 2016, υποχώρησε περαιτέρω θέτοντας τις βάσεις και τις προϋποθέσεις 
για την επίτευξη των πιο μακροχρόνιων στόχων της Τράπεζας.
 Τέλος, το 2016 σήμανε την έναρξη ανάπτυξης σημαντικών υποδομών υπηρεσιών, με έμφαση στην κινητοποίηση συ-
γκεκριμένων πελατειακών συμπεριφορών που οδηγούν στην καθιέρωση της Τράπεζας ως βασικής τράπεζας του πελάτη.

Στεγαστική και Καταναλωτική Πίστη
Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων,  
το 2016, τέθηκε σε εφαρμογή το πρόγραμμα βελτιστοποίησης των υφιστάμενων υποδομών και συστημάτων, υιοθε-
τώντας ποσοτικούς και ποιοτικούς κανόνες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα ποιότητας. Η προσπάθεια αυτή σχεδιάστηκε 
το προηγούμενο έτος με τη βοήθεια διεθνώς αναγνωρισμένων εταιρειών συμβούλων και κατά το 2016 συνεχίστηκε  
ο ποιοτικός και ποσοτικός επανασχεδιασμός τους. Βασικοί στόχοι των ενεργειών αποτέλεσαν αφενός η βελτίωση  
της εμπειρίας του πελάτη και αφετέρου η μείωση των λειτουργικών δαπανών.
 Με την υιοθέτηση του μοντέλου Value Based Management από την Τράπεζα, ενισχύεται η επιχειρησιακή αντίλη-
ψη των προϊοντικών μονάδων (Value Cells), στην κατεύθυνση αναγνώρισης των ευκαιριών μείωσης του λειτουργικού 
κόστους, αύξησης του οικονομικού/εμπορικού αποτελέσματος, βελτιστοποίησης του λειτουργικού μοντέλου και εν τέλει 
ενίσχυσης των δεικτών ικανοποίησης του υπό διαχείριση πελατολογίου.
 To 2016, τα δάνεια μέσω συνεργαζόμενων εμπόρων συνέχισαν να συνιστούν έναν εξαιρετικά σημαντικό τομέα  
στην ανάπτυξη των καταναλωτικών δανείων. Η στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές, ο επαναπροσδιορισμός Εμπορικών 
Πολιτικών Ανάπτυξης και Παρακολούθησης, καθώς και η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και η περαιτέρω ενεργοποίηση 
των υφιστάμενων αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της επιχειρηματικής στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς. 
 Στην κατεύθυνση αυτή, ανταποκρινόμενοι στις εξελισσόμενες ανάγκες των συνεργατών της Τράπεζας, σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε το "Key2business", μία καινοτόμος και διαδραστική εφαρμογή διαχείρισης αιτήσεων δανείων. 
 Στο πλαίσιο της «πράσινης ανάπτυξης» υπήρξε άμεση ανταπόκριση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για 
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την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διάθεση πόρων μέσω του ενδιάμεσου προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 
το οποίο λειτούργησε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά, διαχειριζόμενη 
με επιτυχία περίπου 3.500 αιτήσεις υπαγωγής, οι οποίες αποτέλεσαν το 41% του συνόλου των αποφάσεων υπαγωγής 
από όλες τις τράπεζες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα, εκτιμάται –με βεβαιότητα– ότι περισσότερα 
από 15.500 νοικοκυριά ολοκλήρωσαν τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.
 Εστιάζοντας στη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης του πελάτη, αλλά και την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
του λειτουργικού κόστους, κύριο στόχο για το 2017 αποτελεί η ολοκλήρωση ενός μοντέλου πελατοκεντρικής ανάλυ-
σης που θα συντελέσει στην τμηματοποίηση του πελατολογίου με ομοειδή χαρακτηριστικά κινδύνων και αναγκών και  
τη μέγιστη δυνατή αξιοποίησή του. Μέσω του μοντέλου αυτού, θα αναλύονται τάσεις και συμπεριφορές πελατών, ώστε 
να δημιουργείται η βέλτιστη προσφορά ανά πελάτη που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του, θα ενισχύει την αξία του για  
την Τράπεζα και θα παρέχεται μέσω του συνόλου των καναλιών εξυπηρέτησης που διαθέτει η Τράπεζα. 
 Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα δανείων στο τέλος του 2016 διαμορφώθηκαν σε €15,7 δισ. για τα στεγαστικά δάνεια και 
σε €4,6 δισ. για τα καταναλωτικά δάνεια (εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών), και τα μερίδια αγοράς της Τράπεζας 
στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 διαμορφώθηκαν στο 26% και 21% αντίστοιχα.

Έκδοση Καρτών – Card Issuing
To 2016 ήταν μία ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για όλη την αγορά καρτών, δεδομένης της μεγάλης αύξησης συναλλαγών 
σε πλήθος και αξία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την καθιέρωση του «πλαστικού» στο μυαλό του μέσου κατανα-
λωτή ως βασικού μέσου πληρωμών.
 Ειδικότερα για την Τράπεζα Πειραιώς, οι χρεωστικές κάρτες ακολούθησαν μία θεαματικά ανοδική πορεία σε σχέση 
με το 2015, αυξάνοντας κατά 182% το πλήθος και 145% τον όγκο των συναλλαγών αγορών. Για τις πιστωτικές κάρτες, 
τα αντίστοιχα ποσοστά αυξήθηκαν 34% και 21%, ενώ για τις προπληρωμένες κάρτες οι αντίστοιχες ετήσιες μεταβολές 
ήταν 9% και 2%, ως αποτέλεσμα των περιορισμών των capital controls, που εξακολουθούν ως ένα βαθμό να ισχύουν 
για τη συγκεκριμένη κατηγορία καρτών.
 Σχεδιάστηκαν νέα προϊόντα, όπως η χρεωστική κάρτα Private Banking, που απευθύνεται ειδικά σε πελάτες υψηλής 
αξίας (High Net Worth Individuals), και η πιστωτική Κάρτα Αγροτών, που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες του μέσου 
αγρότη, με στόχο την ενίσχυση του αγροτικού τομέα. Επιπλέον, κατά το 2016, διατέθηκαν οι νέες προπληρωμένες 
κάρτες Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης.
 Στον τομέα της προβολής, υλοποιήθηκαν περισσότερες από 100, συνολικά, ενέργειες προώθησης προϊόντων και 
ανάπτυξης εργασιών, πολλές από αυτές σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους καθώς και αθλητικά σωματεία, προ-
σφέροντας σημαντικά οφέλη ανταπόδοσης για τους κατόχους καρτών, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα και αυ-
ξάνοντας το μερίδιο αγοράς του αντίστοιχου προϊοντικού χαρτοφυλακίου. 
 Παράλληλα, με συνέπεια απέναντι στους πελάτες-καρτούχους ως προς την προσφορά υπηρεσιών προστιθεμένης 
αξίας και ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των καρτών διεθνώς, το 2016 η Τράπεζα προσέφερε 
πρώτη, μαζικά στην Ελλάδα, τη νέα υπηρεσία ανέπαφων πληρωμών καρτών μέσω κινητού τηλεφώνου με την τεχνολο-
γία εξομοίωσης καρτών HCE (Host Card Emulation).
 Ταυτόχρονα, η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ σημαντική σε λειτουργικό επίπεδο, καθώς ολοκληρώθηκε η μετάπτω-
ση των πιστωτικών καρτών της πρώην Γενικής Τράπεζας και της πρώην Πανελλήνιας Τράπεζας σε ένα ενιαίο σύστημα, 
κλείνοντας έτσι τον κύκλο συγχωνεύσεων με 7 τράπεζες και επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτί-
ωση της εξυπηρέτησης των πελατών.
 Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η συνεχής λήψη πρωτοβουλιών για την ψηφιοποίηση και την ενσωμάτωση νέων τεχνο-
λογιών στον τομέα των καρτών, με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής θέσης σε θέματα καινοτομίας και την αναβάθμιση 
της συνολικής εμπειρίας του κάθε πελάτη.

Υπηρεσίες Αποδοχής Καρτών (Merchant Acquiring)
Το 2016, η Τράπεζα, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που πραγματοποίησε στα τέλη του 2015 σε υποδομές (νέο σύστημα 
διαχείρισης αιτημάτων/workflow) και σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες (mobile POS, υπηρεσία easypay POINT, 
αποδοχή ηλεκτρονικών πορτοφολιών συμβατών με το πρότυπο MasterPass), σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτη-
ση για αποδοχή καρτών από τις εμπορικές επιχειρήσεις, πέτυχε να αποτελέσει την κύρια επιλογή της πλειονότητας  
των εμπόρων. Έτσι, διαθέτοντας μία πλήρη γκάμα λύσεων στον τομέα της αποδοχής καρτών, τις λύσεις Paycenter POS, 
ePOS και mPOS, κάλυψε με επιτυχία κάθε ανάγκη μιας επιχείρησης.
 Ως εκ τούτου, η Τράπεζα κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τον τζίρο της στον τομέα αποδοχής καρτών. Η αύξηση 
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αυτή ήταν δυο φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αύξηση της ελληνικής αγοράς του τομέα αποδοχής καρτών. 
Ειδικότερα, για τις "card present" συναλλαγές, η αντίστοιχη αύξηση ήταν τριπλάσια της αγοράς. Το συνολικό χαρτο-
φυλάκιο των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την Τράπεζα αυξήθηκε κατά 91% και η εγκαταστημένη βάση των 
τερματικών POS της Τράπεζας κατά 88%, με το σύνολο των νέων τερματικών να υποστηρίζει ανέπαφες συναλλαγές 
(contactless transactions). Η Τράπεζα ανταποκρίθηκε στον πολύ αυξημένο όγκο αιτημάτων για την εγκατάσταση νέων 
τερματικών, εγκρίνοντας τα αιτήματα σε πραγματικό χρόνο, με την εγκατάσταση ενός τερματικού POS να πραγματο-
ποιείται έως και εντός 3 ημερών.
 Στον τομέα των eCommerce συναλλαγών, όπου η Τράπεζα διατηρεί την πρωτοκαθεδρία στην ελληνική αγορά με το 
μεγαλύτερο μερίδιο, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία και η σύναψη σημαντικών νέων συνεργασιών. Μέσω της πλατφόρ-
μας ePOS, εξυπηρετήθηκαν συναλλαγές αυξημένες κατά 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και ο διενεργούμε-
νος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 23%.

ePAYMENTS/easypay POINT
Οι πληρωμές προς τρίτους από τα κανάλια πληρωμών της Τράπεζας (καταστήματα και ψηφιακά κανάλια) συνέχισαν 
να αποτελούν το 2016 ένα σημαντικό τομέα διεπαφής με τους πελάτες και πηγής προμηθειών. Κατά τη διάρκεια και 
αυτού του έτους, η Τράπεζα ενέταξε το μεγαλύτερο αριθμό συνεργασιών στη ΔΙΑΣ, συντελώντας στον εκσυγχρονισμό 
των υποδομών εισπράξεων των επιχειρήσεων και θέτοντας βάσεις για πολύπλευρη συνεργασία. Ειδικότερα, οι νέες δια-
τραπεζικές συνεργασίες για μεταφορές πιστώσεων αυξήθηκαν κατά 39% και για πάγιες εντολές κατά 30%. Ο αριθμός 
συναλλαγών αυξήθηκε κατά 25% και η αξία τους κατά 11%.
 Το 2016, μέσω της πλατφόρμας ePOS Paycenter, ξεκίνησε η διάθεση της υπηρεσίας MyBank, προκειμένου να μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί από τις ελληνικές επιχειρήσεις η πανευρωπαϊκή υπηρεσία πληρωμών της Preta S.A.S. για πληρωμές 
μέσω Διαδικτύου, εναλλακτικά του κυκλώματος αποδοχής και εκκαθάρισης καρτών πληρωμής.
 Η υπηρεσία easypay POINT, μέσω της οποίας προσφέρεται η δυνατότητα είσπραξης λογαριασμών και οφειλών σε 
τρίτα συνεργαζόμενα με την Τράπεζα σημεία, παρουσίασε μέσα στο έτος σημαντικά ποσοστά ανάπτυξης της πελατεια-
κής της βάσης. Το 2016 εντάχθηκαν στην υπηρεσία εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις, κυρίως από το χώρο της μικρής 
λιανικής, που προσέφεραν στους πελάτες τους υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών μέσω της Τράπεζας, αυξάνοντας την 
επισκεψιμότητα στο κατάστημά τους και εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό επιπλέον εισόδημα. Παράλληλα, η Τράπεζα 
συνέχισε να συνάπτει σημαντικές συνεργασίες με ιδρύματα πληρωμών και αλυσίδες λιανικής, προσφέροντας την υπη-
ρεσία easypay POINT με διάφορα επιχειρησιακά μοντέλα συνεργασίας. Το 2016 εντάχθηκαν στην γκάμα των υποστηρι-
ζόμενων πληρωμών δεκάδες νέοι οργανισμοί, με έμφαση στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, και 
παράλληλα τέθηκαν οι βάσεις για την υλοποίηση νέων καινοτόμων υπηρεσιών.

Retail Banking Fraud Management (RBFM)
Το Retail Banking Fraud Management (RBFM) τοποθετείται το 2016 στην Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα, υπό  
τη Διεύθυνση της Λιανικής Τραπεζικής. Κύρια αρμοδιότητά του είναι η πρόληψη και η διατήρηση της ασφάλειας  
των συναλλαγών για τους χώρους ευθύνης που εποπτεύει στη Λιανική και Ηλεκτρονική Τραπεζική.
 Διατηρώντας την καινοτομία της συνεχούς λειτουργίας (24/7), το RBFM διαχειρίστηκε τα αυξημένα κατά 49% πε-
ριστατικά απάτης σε σχέση με το 2015, διατηρώντας σε σταθερό επίπεδο την οικονομική απώλεια, με ταυτόχρονη 
αύξηση του ποσοστού των savings κατά 47% (€9,4 εκατ.). Από το σύνολο των €9,4 εκατ. που διασώθηκαν, πλέον  
των €7 εκατ. προέρχονται από τη λειτουργία του τμήματος σε ώρες εκτός τραπεζικού ωραρίου, συμβάλλοντας στο αί-
σθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τους πελάτες της Τράπεζας.
 Ακολουθώντας το στρατηγικό στόχο της Τράπεζας για εγκατάσταση νέων τερματικών POS κατά τη διάρκεια  
του 2016, το Fraud Management του RBFM αξιολόγησε ως προς το ρίσκο 31.000 νέα αιτήματα προμήθειας τερματικών, 
παρουσιάζοντας αύξηση που αγγίζει το 21% σε σύγκριση με το 2015. 
 Στο πλαίσιο ανάπτυξης νέων δικλείδων ασφαλείας/υπηρεσιών και της αναβάθμισης των ήδη υφιστάμενων κανόνων 
και πολιτικών, υλοποιήθηκε μία σειρά από έργα, σημαντικότερα εκ των οποίων θεωρούνται τα ακόλουθα:

•  Νέο σύστημα αμφισβητήσεων καρτικών συναλλαγών: αυτοματοποίηση της διαδικασίας 
αμφισβήτησης και δημιουργία ενός επιπλέον καναλιού υποδοχής αμφισβητήσεων μέσω 
του Contact Center. 

•  ΑΤΜ e-learning: υλοποίηση του 1ου εκπαιδευτικού προγράμματος για το προσωπικό  
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του Δικτύου Καταστημάτων σε θέματα ασφάλειας, εντοπισμού και διαχείρισης 
περιστατικών παγίδευσης (card skimming και fork trapping) των ΑΤΜ.

•  "Stop Payment": ανάπτυξη νέας λειτουργικότητας στο σύστημα Equation,  
για την αποφυγή ζημιάς από fraud εμβάσματα σε περιπτώσεις phishing attacks,  
εκτός τραπεζικού ωραρίου.

 Παράλληλα, ζητήθηκε η συνδρομή της ομάδας για την παροχή συμβουλευτικής συμμετοχής για θέματα ασφάλειας 
σε σημαντικά έργα της Λιανικής Τραπεζικής, όπως winbank mobile, winbank wallet και yellow.

«Προτεραιότητα του RBFM αποτελεί η προστασία των συναλλαγών  
των πελατών της Τράπεζας. Διαρκής στόχος είναι η αναζήτηση και  
η υιοθέτηση νέων μεθόδων πρόληψης και προστασίας από την απάτη, 
με σκοπό την αναβάθμιση του customer experience & service».

 Η συνεχής και απαιτούμενη εναρμόνιση με τα fraud trends προϋποθέτει την ενοποίηση των ήδη υπαρχουσών υπο-
δομών και την αναζήτηση και ανάπτυξη νέων καινοτόμων λύσεων, με σκοπό την επίτευξη της αυξημένης ασφάλειας 
των συναλλαγών.

Πίστη Ιδιωτών 
Το 2016, η Πίστη Ιδιωτών πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές πρότυπο IS0 9001:2015 από τον φορέα πιστοποίησης TUV 
Hellas για τις υπηρεσίες εγκρίσεων καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης. Με τον τρόπο αυτό αποδεικνύεται η συ-
νεχής δέσμευση της Τράπεζας στην κατεύθυνση της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, καθώς και της διασφάλι-
σης της ικανοποίησης των πελατών της, εστιάζοντας στη σύγχρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση των αναγκών τους.  
Η πιστοποίηση δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη στην εικόνα της Μονάδας και της επιχειρηματικής επίδοσής της 
και συνεπώς στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Παράλληλα, βοηθά στην αποτελεσματική διαχείριση  
του αναλαμβανόμενου επιχειρηματικού κινδύνου, στη μείωση του λειτουργικού κόστους, στην εξοικονόμηση πόρων, κα-
θώς και στην αύξηση της ικανοποίησης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων. Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση βάσει 
του νέου προτύπου, σε συνέχεια της πιστοποίησης των υπηρεσιών εγκρίσεων καταναλωτικής πίστης το 2013, μεταξύ 
άλλων, δίνει έμφαση στην ηγεσία, στους στόχους, στη μέτρηση και διαχείριση των αλλαγών, στη διαρκή και αμφίδρομη 
επικοινωνία και τέλος στην τεκμηρίωση της πληροφόρησης από όπου και αν αυτή προέρχεται.
 Η Τράπεζα, κατά το 2016, στo πλαίσio του υπεύθυνου δανεισμού που αποτελεί θεμελιώδη αρχή της φιλοσοφίας  
του credit, συνέχισε να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, καλύπτοντας τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
 Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και μοντέλων αξιολόγησης των εισερχόμενων αιτήσεων 
με ενσωμάτωση σε αυτά των κανόνων και πρακτικών της Πιστωτικής Πολιτικής. Ο στόχος ήταν διττός: αφενός ο μεγα-
λύτερος δυνατός αυτοματισμός της εγκριτικής διαδικασίας με ταυτόχρονο περιορισμό του λειτουργικού κινδύνου και  
του κόστους παραγωγής, αφετέρου η σημαντική βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης. 
 Σταθερό στόχο αποτελεί η κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται και να διατηρείται αμοιβαία επωφελής σχέση συνεργασίας. 

Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα και Πρακτόρευση Ασφαλειών

Ασφαλιστικές Εργασίες – Bancassurance
Το συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ανήλθε σε €322 εκατ. το 2016, ενώ τα συνολικά μεικτά κέρδη 
από τις ασφαλιστικές εργασίες διαμορφώθηκαν σε €42,5 εκατ.
 Η Μονάδα Bancassurance της Τράπεζας Πειραιώς συστάθηκε το 2008, με στόχο την ανάπτυξη συστηματικών πω-
λήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω των καταστημάτων αλλά και μέσω των εναλλακτικών καναλιών επικοι-
νωνίας με τον πελάτη (call center, πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank). Με εξειδικευμένη τεχνογνωσία, και-
νοτόμα προϊόντα και τη βέλτιστη ποιότητα εξυπηρέτησης, αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργασιών 
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με τις ασφαλιστικές εταιρείες ΝΝ EAAEΖ και ERGO AAEZ, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα και τα οφέλη, τόσο για  
την Τράπεζα όσο και για τους πελάτες. Σε συνεργασία με τη θυγατρική εταιρεία Πειραιώς Πρακτορειακή, καθώς και  
με τις λοιπές τραπεζικές Μονάδες, στοχεύει στη δημιουργία ολοκληρωμένων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και μη-
χανισμών αυτόματης διαχείρισης και εξυπηρέτησης των πελατών.
 Οι βασικοί άξονες λειτουργίας, βελτίωσης και παρακολούθησης είναι:

•  H αποτελεσματική πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων, παράλληλα με  
τη σωστή, ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, μέσω της παρακίνησης και  
της εκπαίδευσης των στελεχών πωλήσεων των καταστημάτων. 

•  Η συνεχόμενη εξέλιξη των απαιτούμενων διαδικασιών και συστημάτων πωλήσεων και 
διαχείρισης ασφαλιστικών εργασιών για την παρακολούθηση της ποιότητας πωλήσεων 
και της διατηρησιμότητας του χαρτοφυλακίου.

•  Η ανάπτυξη εργαλείων και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών για την ταχύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

•  Η αναδιάρθρωση των υφιστάμενων προσφερόμενων προϊόντων και η δημιουργία 
νέων εξειδικευμένων και ευέλικτων προϊόντων για τη στοχευμένη κάλυψη αναγκών 
διαφορετικών segments, προσφέροντας πάντα το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.

•  H πλήρης υποστήριξη προϊόντων/συνεργασιών Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
•  Η σταθερή ανάπτυξη της ομάδας του Bancassurance και κυρίως των Sales Coaches 

για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και υποστήριξη του Δικτύου σε θέματα διαδικασιών και 
πωλήσεων. 

 Το 2016, όπως και στους υπόλοιπους τομείς της Τράπεζας, επετεύχθη η πλήρης αξιοποίηση του πελατολογίου,  
της δυναμικής του Δικτύου Καταστημάτων και των στελεχών του Ομίλου. Όλοι οι πελάτες έχουν την επιλογή καινο-
τόμων ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν κάθε τους ανάγκη. Εξειδικευμένα στελέχη του Δικτύου 
είναι διαθέσιμα σε κάθε κατάστημα της Τράπεζας, για να βοηθήσουν τους πελάτες να κατανοήσουν και να επιλέξουν  
τα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν τις ανάγκες τους.
 Η μεγάλη ανάπτυξη που έχει η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια και η στρατηγική στόχευση στην προώθηση ασφαλι-
στικών προϊόντων διατήρησαν το Bancassurance της Τράπεζας Πειραιώς και το 2016 σε ηγετική θέση με μερίδιο αγο-
ράς στην Ελλάδα, που προσεγγίζει το 40%, αυξάνοντας το αίσθημα ευθύνης για τη δημιουργία νέων προϊόντων τόσο  
στον κλάδο των Γενικών Ασφαλειών όσο και στον αναπτυσσόμενο κλάδο Υγείας και γενικότερα των προϊόντων Ζωής. 
 Με στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των πωλήσεων και ανταποκρινόμενοι στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελα-
τών για πρωτοποριακά και ευέλικτα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, το 2016, σε συνεργασία με κορυφαίες ασφαλιστι-
κές εταιρείες δημιουργήθηκαν και προωθήθηκαν 4 νέα προϊόντα στους κλάδους Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων.

Πειραιώς Πρακτορειακή Ασφαλιστικών Εργασιών ΑΕ
Αξιοποιώντας την πολυετή τεχνογνωσία και την εμπειρία της στη διαχείριση, στην τεχνική υποστήριξη ασφαλιστι-
κών προγραμμάτων, αλλά και στην οργάνωση συστημάτων εξυπηρέτησης πελατών, η εταιρεία –σε συνεργασία με  
το Bancassurance της Τράπεζας– διαχειρίζεται τις αποκλειστικές συνεργασίες της Τράπεζας με τις ασφαλιστικές εται-
ρείες NΝ ΕΑΑΕΖ στον κλάδο Ζωής και ERGO ΑΑΕΖ τον κλάδο Ζημιών, καθώς και το σύνολο των ασφαλιστικών καλύψεων 
που αφορούν τον Όμιλο (π.χ. κάλυψη ιδίων περιουσιακών στοιχείων, καλύψεις στελεχών κ.λπ.). 
 Η Πειραιώς Πρακτορειακή δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα σε συνεργασία με το Bancassurance της Τράπεζας 
και τις δύο κορυφαίες 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 και τα ψηφιακά  
κανάλια να συνδυάζουν τα μέγιστα οφέλη και να είναι αποτελεσματικά, καινοτόμα και ανταγωνιστικά για τους πελάτες.

Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών ΑΕ
Η Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων, θυγατρική του Ομίλου Πειραιώς σε ποσοστό 100%, παρέχει όλο το φάσμα των 
ασφαλιστικών εργασιών και υπηρεσιών για επιχειρήσεις, ασφαλίζοντας στο έπακρο τις ανάγκες από ασφαλιστικούς 
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κινδύνους. Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να αξιοποιεί τις συνεργασίες με υγιείς και δραστήριες επιχειρήσεις 
που συνεργάζονται με την Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας λύσεις για πρόληψη κάθε κινδύνου, με εξειδικευμένα και 
καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας έτσι τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητά τους  
σε περίπτωση που επέλθει ασφαλιστικός κίνδυνος, τόσο σε υλικές ζημιές όσο και σε οικονομικές απώλειες.
 Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για το 2016 διαμορφώθηκε στα €8 εκατ. και η κερδοφορία προ φόρων  
σε €5 εκατ., κατατάσσοντας την Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των εταιρειών  
του κλάδου. Mέσω της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας και των προσφερόμενων υπηρεσιών, με εξειδικευμένα 
στελέχη, εμπειρία και βαθιά γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, δημιουργεί εξατομικευμένες λύσεις που καλύπτουν  
τις ανάγκες με ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους και προϋποθέσεις για κάθε επιχείρηση. 

Τραπεζική Επιχειρήσεων
Στην Ελλάδα, ο Όμιλος κατέχει ιστορικά ισχυρή θέση στην παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης σε επιχειρήσεις  
που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Προσφέρει μία ευρεία γκάμα από καταθετικά και χρη-
ματοδοτικά προϊόντα προς επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 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 συστηματική παρακολούθη-
σή τους βάσει των πλέον εξελιγμένων εργαλείων διαχείρισης κινδύνων. Παράλληλα, με ιδιαίτερη προσοχή πραγματο-
ποιούνται: 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 έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, στην προσπάθεια ορθής διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου (credit 
risk) που προέρχεται από το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο πιστοδοτήσεων του Ομίλου, με την εφαρμογή ενιαίας πι-
στωτικής πολιτικής και πρακτικής, καθώς και με την πιστή τήρηση των διαδικασιών έγκρισης, ανανέωσης και στενής 
παρακολούθησης πιστοδοτικών ορίων.
 Στο πλαίσιο των ενεργειών θωράκισης του ισολογισμού του Ομίλου, και το 2016 εφαρμόστηκαν αυστηρά κριτήρια 
αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων προς μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις, ενώ εντατικοποιήθη-
καν οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης, ορθολογικής επιλογής μέτρων ρύθμισης, ενίσχυσης των εξασφαλίσεων και εξυγί-
ανσης του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων σε καθυστέρηση.
 Συγκεκριμένα, το 2016, η Μονάδα της Πίστης Ομίλου εστίασε στην ανάπτυξη πολιτικών βέλτιστης διαχείρισης  
των μη εξυπηρετούμενων πιστοδοτήσεων και στην περαιτέρω βελτίωση των εγκριτικών διαδικασιών μέσω ανάπτυξης 
αυτοματοποιήσεων και διαδικασιών fast track.
 Στόχος παραμένει η διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ του κινδύνου που αναλαμβάνει η Τράπεζα, μέσω των πιστοδοτή-
σεων, και της σημαντικής στήριξης που προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις, λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην αγορά.

Πίστη Μεγάλων Επιχειρήσεων 
Η Μονάδα συμμετέχει στην εγκριτική διαδικασία τόσο για το χαρτοφυλάκιο ευθύνης Μεγάλων Επιχειρήσεων, Ναυ-
τιλιακής Τραπεζικής, Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων και Recovery Corporate & Shipping όσο και για το επιχειρηματικό 
χαρτοφυλάκιο των θυγατρικών τραπεζών εξωτερικού, καθώς και των ορίων ανάληψης κινδύνου διεθνών χρηματο-
δοτικών οργανισμών. 
 Η προσπάθεια εστιάστηκε και το 2016 στην πιστωτική επέκταση σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας,  
στη χρηματοδοτική στήριξη βιώσιμων ελληνικών επιχειρήσεων και στην ορθολογική επιλογή μέτρων ρύθμισης μη εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμάτων. 
 Σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους, η Μονάδα συμμετείχε ενεργά σε σημαντικά έργα που αφορούν τη βέλ-
τιστη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων πιστοδοτήσεων, καθώς και σε έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών έγκρισης, διαχείρισης και παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου.

Πίστη Μεσαίων Επιχειρήσεων 
Λόγω της παρατεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα και των αρνητικών επιπτώσεων αυτής στην ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικότητας, το 2016 ήταν αναγκαία η εφαρμογή αυστηρών κριτηρίων αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων 
μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και η προσεκτική ανάπτυξη αυτού. 
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 Η Μονάδα επικεντρώθηκε κυρίως στην ικανοποίηση αιτημάτων νέων πιστοδοτήσεων σε βιώσιμες επιχειρήσεις, 
κάνοντας χρήση αναπτυξιακών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχε η Τράπεζα και αξιοποιώντας εργαλεία συγχρημα-
τοδότησης και επιμερισμού του κινδύνου που αυτά παρείχαν.
 Επιπλέον, η Μονάδα συμμετείχε ενεργά στη διεκπεραίωση πλήθους έργων που αποσκοπούν στη βελτίωση των διαδι-
κασιών και μηχανογραφικών εφαρμογών, οι οποίες χρησιμοποιούνται στον τομέα των επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων.

Πίστη Μικρών Επιχειρήσεων
Η Πίστη Μικρών Επιχειρήσεων διαθέτει εσωτερική τμηματοποίηση, η οποία επιτρέπει τη βαθιά γνώση των διαφόρων 
τμημάτων του πελατολογίου που διαχειρίζεται (μικρές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες), διασφαλίζο-
ντας την άμεση εξυπηρέτηση των πιστοδοτικών αναγκών νευραλγικών τμημάτων της ελληνικής οικονομίας, που έχουν 
πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση.
 Κατά το 2016, η Μονάδα προέβη, σε συνεργασία με άλλες μονάδες της Τράπεζας, σε ενέργειες βελτίωσης και αυ-
τοματοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης αιτημάτων και παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου αρμοδιότητάς της,  
με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας, τη βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης και τη μείωση του κόστους.
 Ιδιαίτερη έμφαση και το 2016 δόθηκε στις ρυθμίσεις πιστοδοτήσεων σε καθυστέρηση, με σκοπό την εξυγίανση  
του χαρτοφυλακίου, μέσω ομαλής επανένταξης των βιώσιμων πιστούχων στο υγιές χαρτοφυλάκιο.

Καταθέσεις Επιχειρήσεων
Η θετική αλλαγή του οικονομικού κλίματος της χώρας συνέβαλε και στη βελτίωση των καταθέσεων των επιχειρήσεων κατά 
τη διάρκεια του 2016. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 16% και διαμορφώθηκαν στα €9,7 δισ.
 Η Τράπεζα εξακολουθεί να αξιοποιεί την τεχνογνωσία της σε συνεργασίες με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα. Εντός του 2016 συμμετείχε σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ευρεία συνεργασία με δήμους, 
δημοτικές επιχειρήσεις, νομαρχίες, νοσοκομεία, ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία, 
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, με αποτέλεσμα την έναρξη ικανοποιητικού αριθμού νέων συνεργασιών και καταθέσεων, την ενίσχυση 
της πελατειακής βάσης και το σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης σταυροειδών πωλήσεων.
 Η Μονάδα του Δημόσιου Τομέα συνέχισε κατά τη διάρκεια του 2016 την προσφορά καινοτόμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, στοχεύοντας στην κάλυψη των χρηματοοικονομικών αναγκών των φορέων του στενού και ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα και των Νομικών Προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με σαφή προσανατολισμό στη βελτίωση 
της ποιότητας εξυπηρέτησης και ξεχωριστή έμφαση στην πολυκαναλική εξυπηρέτηση, προσφέρθηκαν προϊόντα και 
υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το εύρος των οικονομικών δραστηριοτήτων τους (ταμειακή διαχείριση, τοποθετήσεις κε-
φαλαίων, μισθοδοσία προσωπικού, αυτοματοποιημένα συστήματα εισπράξεων και πληρωμών, υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
τραπεζικής κ.λπ.)
 Προτεραιότητα για το 2016 αποτέλεσε η επικέντρωση στις ανάγκες του συγκεκριμένου πελατολογίου μέσω  
της διαμόρφωσης συνολικής εμπορικής προσέγγισης (προϊόντα, υπηρεσίες, πολυκαναλική εξυπηρέτηση, προσφορά 
των κατάλληλων εργαλείων, αναδιαμόρφωση των διαδικασιών), με στόχο την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας 
εξυπηρέτησής τους. 
 Η Μονάδα, σε συνεργασία με τις άλλες αρμόδιες μονάδες της Τράπεζας, συμμετείχε κατά το 2016 σε πλέον των 600 
προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ευρεία συνεργασία με Νομικά Πρόσωπα, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση 
πληθώρας νέων συνεργασιών και την προσέλκυση καταθέσεων. Όλες οι στρατηγικές συνεργασίες της Τράπεζας (ενδει-
κτικά αναφέρεται η συνεργασία με το ΥΠ.ΕΘ.Α. και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών) υποστηρίχθηκαν και ενδυναμώθη-
καν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.
 Επίσης, δυναμική ήταν η συνδρομή της Μονάδας στην προσπάθεια της Τράπεζας για την προσέλκυση νέων μισθο-
δοσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και στην ολοκλήρωση του έργου της προσαρμογής του πελατολο-
γίου στις απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου που υπαγορεύει η Κοινοτική Οδηγία 260. 

Χορηγήσεις Επιχειρήσεων
Ο Όμιλος διατηρεί σημαντική παρουσία στις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, με διασπορά  
σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προς τις μεσαίου και μικρού μεγέθους 
επιχειρήσεις. Το σύνολο των δανείων προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα στις 31.12.2016 διαμορφώθηκε σε €41,5 δισ.
 Η χορήγηση εμπορικών δανείων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με τη μορφή πιστωτικών γραμμών με κυμαι-
νόμενα επιτόκια. Επιπλέον, ο Όμιλος παρέχει εγγυητικές επιστολές και εγγυήσεις για τους πελάτες του. Επίσης, έχει 
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χορηγήσει δάνεια σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, με ιδιαίτερη έμφαση στο εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτε-
χνία, τις κατασκευές, την ενέργεια, τις υποδομές, τον τουρισμό, τη ναυτιλία, αλλά και την αγροτική παραγωγή.

Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων
Το πεδίο των δραστηριοτήτων της Τραπεζικής Μεγάλων Επιχειρήσεων περιλαμβάνει την παροχή τραπεζικών υπηρε-
σιών, τα δάνεια για σύνθετες συναλλαγές, τη χρηματοδότηση έργων, τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ακίνητα, κα-
θώς 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 εργα-
σιών, τη διοργάνωση και συμμετοχή σε σύνθετες χρηματοδοτικές συναλλαγές (Structured Finance) στους τομείς των Με-
ταφορών (Transportation), των Υποδομών (Infrastructure), της Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate), της Ενέργειας (Energy), 
των Τηλεπικοινωνιών (Telecoms), καθώς και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε μεγάλα έργα υποδομών, σε Συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και σε αναπτυξιακά προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς πόρους.
 Βασικός παράγοντας διαμόρφωσης της στρατηγικής της Διεύθυνσης Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων Ομίλου είναι 
η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την Τράπεζα και για τους πελάτες της, μέσω της αποτελεσματικής διαχείρι-
σης του χαρτοφυλακίου και της περαιτέρω ανάπτυξής του στη βάση της προσαρμοσμένης προσέγγισης της εκάστο-
τε συναλλαγής. Παράλληλα, επιδιώκεται η εκμετάλλευση συνεργειών και προσέλκυσης εργασιών με λοιπές υπηρεσίες  
της Τράπεζας στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης των αναγκών των πελατών της.
 Το 2016 το αντικείμενο της Διεύθυνσης Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων διευρύνθηκε με την ανάληψη του σχεδιασμού 
και της διαχείρισης της υπηρεσίας «Αναπτυξιακή Τραπεζική» η οποία αποτελεί πρωτοβουλία της Τράπεζας στο πλαίσιο 
των προσπαθειών επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, για τη στήριξη βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων με πολλα-
πλασιαστικά κοινωνικοοικονομικά οφέλη και θετικό αναπτυξιακό πρόσημο. Η συνδρομή της Τράπεζας στα υποψήφια 
επενδυτικά σχέδια συνίσταται στην προσφορά ενός ολοκληρωμένου, εξειδικευμένου πακέτου λύσεων δανειακής ή/και 
κεφαλαιακής χρηματοδότησης, αξιοποίησης ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Η νέα υπηρεσία έτυχε ευρείας υποδοχής από την εγχώρια αγορά, έχοντας συγκεντρωθεί ήδη από τους 
πρώτους μήνες εφαρμογής ένα σημαντικό pipeline επενδυτικών έργων. 
 Η ανωτέρω πρωτοβουλία εντάχθηκε στην επιχειρηματική στρατηγική της ΣΧΟ για το 2016 η οποία εναρμονίστηκε 
με τα δεδομένα της αγοράς και κινήθηκε στους ακόλουθους άξονες:

•  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 χρηματοδοτήσεις μεγάλων έργων υποδομών και 
αποκρατικοποιήσεων,

•  αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων συγχρηματοδότησης στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
μηχανισμών και προγραμμάτων,

•  δυναμική παρακολούθηση του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου σύνθετων επιχειρηματικών 
χρηματοδοτήσεων συνδυαστικά με αξιολόγηση και προώθηση σχεδίων αναδιάρθρωσης,

•  αξιοποίηση του πρωταγωνιστικού ρόλου της Τράπεζας για την προσέλκυση παράλληλων 
εργασιών σε όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται.

 Σε αυτό το πλαίσιο, η ΣΧΟ επέκτεινε τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε σημαντικούς κλάδους της οικονομίας όπως:

•  στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου προχώρησε στη χρηματοδότηση έργων 
συνολικής ισχύος 200 MW, κυρίως αιολικών και υδροηλεκτρικών πάρκων, ενώ 
συνεχίζεται η αξιολόγηση αιτημάτων χρηματοδότησης σε χαρτοφυλάκιο έργων 
συνολικής ισχύος περί τα 180 MW,
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•  στο πλαίσιο της υλοποίησης της πρωτοβουλίας JESSICA και σε συνεργασία με  
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ολοκλήρωσε τη χρηματοδότηση τεσσάρων (4) 
έργων κατασκευής και λειτουργίας μονάδων βιοαερίου, ενώ προχωρά η διαδικασία 
χρηματοδότησης και υλοποίησης τεσσάρων (4) ακόμα έργων στην Κεντρική Μακεδονία 
και τη Θεσσαλία, συμβάλλοντας σημαντικά στην αξιοποίηση κοινοτικών πόρων 
(απορρόφηση 94%) και στη στήριξη βιώσιμων επενδύσεων ενισχύοντας την ελληνική 
οικονομία και την επιχειρηματικότητα σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, 

•  υποστήριξε σημαντικά τη χρηματοδότηση των έργων αυτοκινητοδρόμων, η κατασκευή 
των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017, ενώ ως ο μεγαλύτερος 
χρηματοδότης των εν λόγω έργων μεταξύ των υπόλοιπων ελληνικών και ξένων 
τραπεζών, στήριξε όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της 
και τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
προκειμένου να μην υπάρξουν εκτροπές στα χρονοδιαγράμματα κατασκευής και 
συνέπειες από καθυστέρηση χρηματοδότησης από αλλοδαπούς δανειστές. 

 Στη βάση των ανωτέρω, η ΣΧΟ, για το έτος 2016, κατάφερε να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο χρηματοδοτήσεών της 
διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητά του, να διατηρήσει τα καταθετικά υπόλοιπα πελατών και να επιτύχει παράλ-
ληλα συνολική αύξηση στα έσοδα τόκων και προμηθειών, τα οποία αναμένονται να ενισχυθούν περαιτέρω εντός του 2017. 

Ναυτιλιακή Τραπεζική
Η Τράπεζα διατηρεί μακρόχρονη παρουσία στη χρηματοδότηση της ναυτιλίας, παρέχοντας ευρύ και ολοκληρωμένο 
φάσμα χρηματοδοτικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακούς ομίλους ελληνικών συμφερόντων. 
 Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη Ναυτιλιακή Τραπεζική αφορούν κυρίως τη χρηματοδότηση της αγοράς 
ποντοπόρων πλοίων (μεταφοράς ξηρού φορτίου, υγρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων) και την κάλυψη των εξει-
δικευμένων αναγκών ναυτιλιακών εταιρειών (έκδοση εγγυητικών επιστολών, χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, cash 
management, web banking, μετατροπές νομισμάτων). Ταυτόχρονα, έμφαση εξακολουθεί να δίνεται στην ανάπτυξη πα-
ράπλευρων εργασιών και προώθηση του συνόλου των προϊόντων της Τράπεζας.
 Το 2016 ήταν μία εξαιρετικά κρίσιμη χρονιά για τον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου. Η υπερπροσφορά πλοίων 
σε συνδυασμό με την ασθενική ζήτηση μεταφορικού έργου διεθνώς είχε ως συνέπεια την υποχώρηση της ναυλαγοράς 
πλοίων ξηρού φορτίου σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους με τον δείκτη BDI να καταγράφει 
αρνητικό ρεκόρ στις 290 μονάδες. Για το υπόλοιπο του έτους ο κλάδος ξηρού φορτίου κινήθηκε σχετικώς ανοδικά, 
αλλά με συνεχείς διακυμάνσεις και έντονη νευρικότητα. Η αβεβαιότητα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2017 λόγω  
των προγραμματισμένων πολυάριθμων παραδόσεων νέων πλοίων και της κατάστασης της οικονομίας διεθνώς, 
ωστόσο συγκρατημένη αισιοδοξία προκαλεί η σημαντική υποχώρηση νέων παραγγελιών και η διατήρηση υψηλού ρυθ-
μού διάλυσης παλαιότερων πλοίων.
 Αντίθετα, η αγορά των δεξαμενοπλοίων κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά το 2016, με τάσεις διόρθωσης μετά από  
τη σημαντική άνοδο του 2015. Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρξε αύξηση στις παραδόσεις νεότευκτων πλοίων και 
προσδοκία της αγοράς για βραδύτερη ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου από την αρχικώς αναμενόμενη, κάτι  
το οποίο οδήγησε σε μείωση της ναύλωσης πλοίων ως πλωτών αποθηκών και την ανάσχεση της δημιουργίας αποθεμάτων, 
γεγονότα τα οποία είχαν συμβάλει στην άνοδο της αγοράς κατά το προηγούμενο έτος. Η αγορά για το επόμενο έτος θα 
καθορισθεί μεταξύ άλλων και από την πορεία της τιμής του πετρελαίου σε περιβάλλον έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.
 Σε αυτό το πλαίσιο, η προσέγγιση της Τράπεζας παραμένει συντηρητική εστιάζοντας στη βέλτιστη διαχείριση  
του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου και στην ποιοτική βελτίωση αυτού με στοχευμένες νέες χρηματοδοτήσεις σε υφι-
στάμενους και νέους πελάτες. Βασική στρατηγική παραμένει η συγκέντρωση του χαρτοφυλακίου σε επιλεγμένους και 
καταξιωμένους πελάτες, που αποδεικνύουν έμπρακτα τη συνεχή στήριξή τους σε όλες τις φάσεις του οικονομικού κύκλου  
της ναυτιλιακής αγοράς.

Τραπεζική Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων
Κατεξοχήν επιχειρηματικό πεδίο για την Τράπεζα Πειραιώς είναι η παροχή τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών προς 
το χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, τον οποίο με συνέπεια στηρίζει για δύο σχεδόν δεκαετίες στην Ελλάδα. 
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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 εργα-
σιών έως €2,5 εκατ., ενώ τα 14 εξειδικευμένα επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας καλύπτουν γεωγραφικά το σύνολο  
της επικράτειας των ΜΜΕ με ετήσιο κύκλο εργασιών από €2,5 εκατ. έως €50 εκατ.
 Η παρατεταμένη ύφεση των τελευταίων ετών στην Ελλάδα έχει επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη των μεσαίων 
και μικρών επιχειρήσεων. Η κάμψη της ζήτησης συμπαρέσυρε τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, γεγονός που,  
σε συνδυασμό με την περιορισμένη ρευστότητα και την αβεβαιότητα για τις οικονομικές εξελίξεις, καθιστά το περιβάλ-
λον δυσμενές για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ωστόσο, η προσέγγιση του συγκεκριμένου τμήματος της αγοράς 
προσφέρει μεγάλο περιθώριο για αξιοποίηση ευκαιριών προώθησης νέων υπηρεσιών και προϊόντων.
 Τα εξειδικευμένα επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας και το Δίκτυο καταστημάτων της καλύπτουν το σύνολο  
των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων. Η Τράπεζα, επενδύοντας σημαντικά στον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας  
των στελεχών της και σχεδιάζοντας απλοποιημένες διαδικασίες και ψηφιακές λύσεις για τη διεκπεραίωση καθημερινής 
φύσεως εργασιών, στοχεύει στην παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης προς τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών. 
Παράλληλα, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με τα εκάστοτε πιστοδοτικά κριτήρια και ο καλύτερος έλεγχος της ποιότητας 
των δανείων. Τέλος, σημειώνεται ότι τα επιχειρηματικά κέντρα της Τράπεζας αναλαμβάνουν επιπρόσθετα και την αξιο-
λόγηση αιτημάτων για επιχειρήσεις των οποίων τα χρηματοδοτικά αιτήματα έχουν ειδικό ή σύνθετο χαρακτήρα (μέσω 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου ή με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις).
 Οι βασικοί πυλώνες του επιχειρησιακού στόχου του 2016 που ενσωματώνουν τόσο την εμπορική στρατηγική όσο 
και την προϊοντική ολιστική ανάπτυξη της κατηγορίας των Μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων Επαγγελματιών είναι 
οι ακόλουθοι:

Χορηγήσεις
•  Έμφαση στον ουσιαστικό ανασχεδιασμό του τρόπου υποβολής και ολοκλήρωσης 

των αιτημάτων χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της αγοράς για 
ταχύτητα, ευελιξία, καινοτομία, καθώς και τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας.

•  Στοχευμένες χρηματοδοτήσεις σε υγιείς επιχειρήσεις μέσα από το εξειδικευμένο δίκτυο 
των Συνεργατών Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών του Δικτύου Καταστημάτων, 
με συγκράτηση του μέσου επιτοκίου νέων χορηγήσεων καθώς και των συνδεδεμένων 
προμηθειών. 

•  Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων εστιασμένων στις σύγχρονες ανάγκες 
των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το νέο καινοτόμο προϊόν «Πειραιώς Επιχειρείν Κεφάλαιο 
Κίνησης POS» συνδυάζει τη ρευστότητα μέσω χρηματοδότησης με τις πωλήσεις του POS, 
παρέχοντας ρευστότητα στις επιχειρήσεις 24 ώρες, από όλα τα κανάλια (Κατάστημα, 
winbank, ΑΤΜ).

•  Εμπλουτισμός της σειράς προϊόντων «Green Επιχειρείν» με το νέο χρηματοδοτικό 
εργαλείο εγκατάστασης συστημάτων Net Metering.

«Πακέτα» Προϊόντων και Υπηρεσιών – «Λύσεις 360ο»
Στα τέλη του 2015 ξεκίνησε ο θεσμός των προϊοντικών πακέτων (Bundled Products) με την εμπορική ονομασία 
«Λύσεις 360ο» που απευθύνονται σε κλάδους της οικονομίας που βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης και έχουν κοινά 
χαρακτηριστικά και ανάγκες. 

•  Η πρώτη εφαρμογή σχεδιάστηκε και απευθύνθηκε στον τουριστικό κλάδο με  
το «Πειραιώς Tourism 360ο» το οποίο περιλαμβάνει προϊόντα και υπηρεσίες που 
καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών αναγκών, όπως καταθέσεις, κίνηση 
κεφαλαίων, χορηγήσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες και ασφαλιστικά προϊόντα. 
Σημειώνεται ότι στα τέλη του 2016 είχαν ενταχθεί πάνω από 4.000 τουριστικές 
επιχειρήσεις.

•  Το δεύτερο πακέτο, «Πειραιώς Επιχειρείν 360ο», που ολοκληρώθηκε εντός του 2016, 
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καλύπτει ολιστικά τις ανάγκες όσων επιχειρούν στα πλαίσια των προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ 2014-2020, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και εξειδικευμένα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση των επενδυτικών πλάνων. Παράλληλα, 
παρέχονται υπηρεσίες διαχείρισης της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

 Εστιάζοντας στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, κύριο στόχο για το 2017 αποτελεί η ολοκλήρωση ενός μο-
ντέλου πελατοκεντρικής ανάλυσης με σκοπό την τμηματοποίηση του πελατολογίου με ομοειδή χαρακτηριστικά κινδύ-
νων και αναγκών. Μέσω του νέου μοντέλου, θα αναλύονται τάσεις και συμπεριφορές των επιχειρήσεων και ελεύθερων 
επαγγελματιών, ώστε να δημιουργείται εξατομικευμένη προσφορά για την καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών τους, 
ενισχύοντας παράλληλα την αξία τους για την Τράπεζα.

Αναπτυξιακά Προγράμματα
Η Τράπεζα, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δεδομένων των δυ-
σκολιών 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 συνεργασία 
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), καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Επίσης, το Δεκέμβριο 2016 έγιναν δεκτές οι προτάσεις που υπέβαλε η Τράπε-
ζα στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF) για συνεργασία στο πλαίσιο των δύο εγγυοδοτικών εργαλείων COSME και 
Innovfin. Η Μονάδα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων έχει την ευθύνη της δημιουργίας και διαχείρισης χρηματοδοτικών 
προϊόντων σε συνεργασία με τους ανωτέρω αναπτυξιακούς φορείς. Τα χρηματοδοτικά προϊόντα που χορηγεί η Τράπε-
ζα, αξιοποιώντας τις εθνικές και διεθνείς συνεργασίες της, είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

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 Τράπε-
ζα και το ΕΤΕΑΝ συμμετέχουν ισόποσα. 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 πληθυσμό λιγότερο των 3.100 κα-
τοίκων) 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 χρηματοδότηση αφορά 
ποσά από €10.000 έως €30.000. Οι πόροι προέρχονται αποκλειστικά από το ΕΤΕΑΝ και η Τράπεζα εμπλέκεται κατά  
την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και κατά τη διαχείριση της χρηματοδότησης.
 Εντός του 2016, για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρη-
σε σε χορηγήσεις περίπου €50 εκατ. 

Guarantee Fund – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Πρόκειται για χρηματοδοτήσεις σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετα-
ποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ρευστότητα που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι 
χρηματοδοτήσεις αυτές αφορούν τόσο κεφάλαια κίνησης όσο και επενδυτικά δάνεια με ιδιαιτέρως ευνοϊκά επιτόκια. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε €90 εκατ., ενώ στην τελευταία φάση του προγράμματος κατά  
το δεύτερο εξάμηνο του έτους εκταμιεύτηκαν σε επιχειρήσεις €36,2 εκατ. 
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 Στα τέλη του έτους ανακοινώθηκε νέο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΤΕπ συνολικού ύψους €1 δισ. για χορηγήσεις σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Στις 22 Δεκεμβρίου 2016 η Τράπεζα προχώρησε σε υπογρα-
φή σχετικής συμφωνίας με την ΕΤΕπ ύψους €100 εκατ. με στόχο την απορρόφηση των πόρων στο πρώτο εξάμηνο του 2017.

Trade Finance Facility Program – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
Το πρόγραμμα 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 επιστολές εξωτερικού, διάρκειας έως 36 μηνών, που εκδίδονται από την Τράπεζα Πειραιώς. 
Μέσω αυτού το προγράμματος ενισχύεται σημαντικά η εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων που συναλλάσσο-
νται με αγορές του εξωτερικού. Για το έτος 2016 έγινε χρήση των παρεχόμενων εγγυήσεων ποσού €12 εκατ.

Trade Facilitation Programme – Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD)
Το πρόγραμμα αφορά εγγυήσεις που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)  
στην Τράπεζα Πειραιώς, για την προώθηση των εργασιών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων. Το εν λόγω εργα-
λείο βρίσκει εφαρμογή στις περιπτώσεις που οι ξένες τράπεζες δεν αναλαμβάνουν τον κίνδυνο της εκδότριας τράπεζας, 
οπότε η EBRD εγγυάται στη βεβαιούσα τράπεζα (Confirming Bank) για την κάλυψη της εκδότριας τράπεζας (Issuing 
Bank), στην περίπτωση σχετικής απαίτησης από εμπορική συναλλαγή. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πάνω από 100 
Issuing Banks και περισσότερες από 800 Confirming Banks παγκοσμίως. Το πρόγραμμα ενεργοποιήθηκε τέλος Νοεμβρί-
ου 2016 και η πρώτη συναλλαγή ολοκληρώθηκε εντός του Δεκεμβρίου.

Δράση Jeremie – Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο (EIF)
Η δράση αφορά τη χορήγηση συγχρηματοδοτούμενων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων  
με ιδιαίτερα ευνοϊκό επιτόκιο. Τα δάνεια μπορούν να παρασχεθούν είτε με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης είτε για την κάλυ-
ψη 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 ισόποσα. 
Εντός του 2016 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα με το σύνολο των εκταμιευμένων δανείων να ανέρχεται σε €45,6 εκατ. 
από τα €50 εκατ. του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.

Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG)
Οι χρηματοδοτήσεις που δίνονται, σε συνεργασία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου με την Τράπεζα Πειραιώς, αφο-
ρούν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με ρευ-
στότητα που παρέχεται από το Ελληνικό Δημόσιο και τη Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα (KfW). Ο προϋπολογισμός  
της δράσης για την Τράπεζα Πειραιώς ανήλθε σε €99,3 εκατ. και οι χορηγήσεις αυτές αφορούν τόσο κεφάλαια κίνησης 
όσο και επενδυτικά δάνεια με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος
Πρόκειται για μία καινοτόμα υπηρεσία, η οποία συνίσταται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και μελετη-
τικών υπηρεσιών σύνταξης, υποβολής και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων, για την ένταξή τους στο νέο Επενδυ-
τικό Νόμο (N. 4399/2016).
 Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής, η Τράπεζα προσφέρει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το νέο Αναπτυξιακό 
Νόμο, έλεγχο επιλεξιμότητας της επιχείρησης και του επενδυτικού της σχεδίου, συμβουλευτική στήριξη για την επιλογή 
του καθεστώτος ενίσχυσης που ταιριάζει στην εκάστοτε επιχείρηση, κατάρτιση και υποβολή του φακέλου υπαγωγής, 
εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του εκάστοτε καθε-
στώτος ενίσχυσης, παρακολούθηση της πορείας αξιολόγησης κάθε πρότασης με συνεχή ενημέρωση και καθοδήγηση, 
παρακολούθηση και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης.
 Η υπηρεσία αυτή δύναται να συνδυαστεί με χορηγητικά τραπεζικά προϊόντα, όπως επιστολή πρόθεσης δανεισμού, 
δάνειο για την κάλυψη της Ιδιωτικής Συμμετοχής ή ακόμα και δάνειο έναντι επιχορήγησης.
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Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Υποστήριξης 
Πρόκειται για καινοτόμο προϊόν της Τράπεζας, το οποίο αφορά πελάτες που έχουν ενταχθεί σε επιδοτούμενα προγράμ-
ματα. Στόχος είναι η παροχή ρευστότητας με προνομιακούς όρους, ώστε η επιχείρηση να ολοκληρώσει με επιτυχία  
το επενδυτικό της σχέδιο. Η Τράπεζα, επιπλέον, παρακολουθεί τη συμβατότητα και συνάφεια των δαπανών με τα τεχνι-
κά παραρτήματα 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 επιχο-
ρήγησης και τη χορήγηση επενδυτικού δανείου με ευνοϊκές εξασφαλίσεις. 
 Παράλληλα, η Τράπεζα, ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2014, έχει ανα-
λάβει την παρακολούθηση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων για τις οποίες έχουν δεσμευτεί οι επιχειρήσεις  
που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της Α΄ Δράσης ΕΣΠΑ και του προγράμματος των Ελεύθερων Επαγγελματιών με ορίζοντα 
ολοκλήρωσης το 2017. 

Αναδιαρθρώσεις και Διαχείριση Προβληματικού Χαρτοφυλακίου και Task Force 
Unit/Merchant Banking
Η διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου ήταν και το 2016 μία από τις υψηλότερες στρατηγικές προτεραιότητες 
της Τράπεζας, με τον τομέα Non Core Business & Restructuring Portfolio να εξελίσσει ακόμη περισσότερο το υψηλών προδια-
γραφών λειτουργικό μοντέλο και να επιτυγχάνει μείωση των προβληματικών δανείων και των σχετικών στόχων του Ενιαί-
ου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Στην κατεύθυνση αυτή, ο τομέας εμπλούτισε τα προσφερόμενα προγράμματα ρύθμισης  
με εξειδικευμένες μακροπρόθεσμες λύσεις για επιχειρήσεις και αγρότες, αναβάθμισε τις υποδομές και τα συστήματά 
του για τη βελτίωση της απόδοσης, των χρόνων απόκρισης και της παρακολούθησης (MIS) και ενίσχυσε το ανθρώπινο 
δυναμικό σε θέσεις-κλειδιά σε όλη τη χώρα. 
 Αξιοποιώντας τις συνεχείς βελτιώσεις του μοντέλου λειτουργίας και παρά τη συνέχιση των αντίξοων οικονο-
μικών και πολιτικών συνθηκών, την καθυστέρηση των αλλαγών του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, αλλά και  
της σταδιακής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας που είχε προβλεφθεί, ο Τομέας Non-Core Business & Restructuring 
Portfolio υπερέβη τους στόχους του 2016 προς τον SSM και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, υλοποιώντας συ-
νολικές αναδιαρθρώσεις ύψους €6,9 δισ. και μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) κατά €1,3 δισ. (προ 
διαγραφών). Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα Πειραιώς πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη θέση μεταξύ των 4 συστημικών τραπε-
ζών ως προς τον δείκτη των NPLs, σε σχέση με την τέταρτη θέση που κατείχε στην αρχή του 2016.
 Παράλληλα, ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου στοχοθέτησης και πρόβλεψης της πορείας των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures) για το διάστημα 2016-2019, στο πλαίσιο των οδηγιών  
του εποπτικού μηχανικού SSM της ΕΚΤ προς όλες τις ελληνικές τράπεζες. Για την ολοκλήρωση του έργου αυτού, ανα-
πτύχθηκε με τη βοήθεια εξειδικευμένου συμβούλου, ένας εξ ολοκλήρου νέος μηχανισμός πρόβλεψης και στοχοθέτησης 
για όλα τα είδη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, το οποίο αξιοποιεί μακροοικονομικά μοντέλα, εξειδικευμένους 
δείκτες κινδύνου αλλά και τις αναλυτικές ενέργειες που προβλέπονται από τη στρατηγική για κάθε τμήμα (segment) 
του χαρτοφυλακίου. Η στοχοθέτηση αυτή πλαισιώθηκε από την καταγραφή αναλυτικής στρατηγικής και μεθοδολογίας 
διαχείρισης, η οποία αποτελεί και τον οδηγό των ομάδων του Τομέα Αναδιαρθρώσεων και Διαχείρισης Προβληματικού 
Χαρτοφυλακίου (Recovery Banking Unit, RBU) για το 2017.

Task Force
Η ομάδα Task Force - Merchant Banking (TF) αποτελεί το βασικό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας του RBU με διε-
θνείς θεσμικούς επενδυτές (π.χ. Private Equity Funds, Hedge Funds, independent servicers, Investment Banks, Insurance 
companies & Sovereign Wealth Funds). Το 2016, η ομάδα εστίασε σε στρατηγικής σημασίας για το RBU και γενικότε-
ρα για την Τράπεζα πρωτοβουλίες στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του RBU  
σε συνεργασία με επενδυτές και ανεξάρτητους managers με διεθνή παρουσία και αναγνωρισμένη εμπειρία στη διαχεί-
ριση προβληματικών εκθέσεων. 
 Συγκεκριμένα, το TF εξετάζει τη βιωσιμότητα και τα οφέλη πιθανής σύμπραξης με έναν από τους σημαντικότερους 
ανεξάρτητους διαχειριστές μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων στην Ευρώπη. Σκοπός της εν λόγω συνεργασίας 
είναι η Τράπεζα να εισάγει άμεσα τεχνογνωσία, και εμπειρία η οποία θα οδηγήσει στη βελτιστοποίηση του λειτουρ-
γικού της μοντέλου και την επίσπευση της επίτευξης των στόχων αναδιάρθρωσής της. Ταυτόχρονα, θα αποκτήσει 
πρόσβαση στη δευτερογενή αγορά προβληματικών ανοιγμάτων, κάτι το οποίο επί του παρόντος στερείται το ευρύτερο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ακριβώς λόγω της μη παρουσίας ανεξάρτητων διαχειριστών στην τοπική αγορά. Επιπρο-
σθέτως, το TF εξετάζει συναλλαγές με θεσμικούς επενδυτές, αναφορικά με τη συνδιαχείριση χαρτοφυλακίων προβλη-
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ματικών δανείων προς μεγάλες επιχειρήσεις. Τα σχήματα αυτά έχουν ως σκοπό τη μεγιστοποίηση των ανακτήσεων  
της Τράπεζας μέσω της εμπειρίας των εν λόγω επενδυτών σε σχετικές συναλλαγές καθώς και την εισαγωγή ρευστότη-
τας στις εν λόγω επιχειρήσεις. H ομάδα εξετάζει επίσης δομημένες συναλλαγές με σκοπό την άμεση ριζική απομόχλευση  
του χαρτοφυλακίου του RBU. Τέλος, το 2016, η ομάδα του TF συνέδραμε, με συμβουλευτικό ρόλο, σε διάφορα στρα-
τηγικά έργα της Τράπεζας. 

Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις Επιχειρήσεων 

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις – Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ 
(Πειραιώς Leases)
Η εταιρεία Πειραιώς Leasing ΑΕ διαχειρίζεται τις εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς 
στην Ελλάδα. Το μέγεθος του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών της Κύπρου 
Leasing ΑΕ και της CPB Leasing ΑΕ, προσεγγίζει τα €2,6 δισ. και αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς της τάξεως του 40%.
 Η παραγωγή νέων εργασιών για τη χρήση 2016 ανήλθε σε €93 εκατ., ενώ το εκμισθωμένο ενεργητικό χρηματοδο-
τικών και εμπορικών μισθώσεων για μεν την Πειραιώς Leasing έφτασε τα €992 εκατ., για δε το σύνολο των διαχειρι-
ζόμενων χαρτοφυλακίων τα €2,3 δισ.
 Κατά τη χρήση 2016 στόχος της Τράπεζας ήταν η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), η οποία 
αποτελεί και στρατηγικό στόχο του Ομίλου.
 Τα καθαρά έσοδα τόκων της Πειραιώς Leasing διαμορφώθηκαν στη χρήση 2016 σε €6,8 εκατ. από €9,6 εκατ. 
την προηγούμενη χρήση (-29%), το σύνολο των καθαρών εσόδων σε €13,2 εκατ. από €14,6 εκατ. (-10%), ενώ τα 
κέρδη προ φόρων και προβλέψεων σε €7,0 εκατ. από €8,3 εκατ. (-15%).
 Ειδικότερα, η ενεργητική διαχείριση των ανακτημένων ακινήτων και η εμπορική αξιοποίησή τους απέφεραν το 2016 
αύξηση 32% στα έσοδα από εμπορικές μισθώσεις σε €4,0 εκατ. έναντι €3,0 εκατ. το 2015. 
 Για τη χρήση 2017 προϋπολογίζεται αύξηση της παραγωγής νέων εργασιών και αντίστοιχη βελτίωση των αποτελε-
σμάτων, ενώ θα συνεχιστεί η εντατική και αποτελεσματική διαχείριση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου και του 
χαρτοφυλακίου ανακτημένων παγίων.

Λειτουργικές Μισθώσεις – Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ (Αvis)
Η Olympic Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΕ λειτουργεί κάτω από το εμπορικό σήμα της Avis Rent a Car, της 
Budget Rent a Car και της Payless Car Rental. Δραστηριοποιείται στη βραχυχρόνια και στη μακροχρόνια μίσθωση αυ-
τοκινήτων, όπως επίσης και στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Παρά την εξαιρετικά αρνητική οικονομική 
συγκυρία και την κρίση που αντιμετώπισε ο κλάδος των αυτοκινήτων στην Ελλάδα από την αυξημένη φορολογία, η 
εταιρεία συνεχίζει να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον τομέα της μακροχρόνιας μίσθωσης.
 Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων της εταιρείας στο τέλος του 2016 ανήλθε σε 31.400 αυτοκίνητα. Η εταιρεία πα-
ρουσίασε άνοδο του κύκλου εργασιών από μακροχρόνιες ενοικιάσεις, καθώς οι παραγγελίες νέων αυτοκινήτων αυξή-
θηκαν κατά 29%, ενώ ο κύκλος εργασιών των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 15%. 
Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2016 η εταιρεία προχώρησε σε αγορά 8.600 νέων αυτοκινήτων, αριθμό που 
αντιστοιχεί στο 11% των ταξινομήσεων αυτοκινήτων για το 2016, ενώ οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων σημείωσαν 
άνοδο κατά 14%. Η εταιρεία το 2016 πέτυχε αύξηση του κύκλου εργασιών της στα €152,5 εκατ., ενώ παρουσίασε σημα-
ντική αύξηση κερδών κατά 46%, καθώς τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €19,4 εκατ. έναντι €13,3 εκατ. το 2015. 
 Το 2016 η εταιρεία επένδυσε €7 εκατ. σε υποδομές και τεχνολογίες για την αναδιάρθρωση του δικτύου της και  
τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών της, ενώ το συνολικό επενδυτικό της πλάνο και ο εκσυγχρονισμός του στόλου  
της ξεπέρασαν τα €160 εκατ. 
 Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, η εταιρεία είναι η μεγαλύτερη στον κλάδο ενοικίασης αυτοκι-
νήτων αναφορικά με τον αριθμό αυτοκινήτων που έχει στην κατοχή της, καθώς και στον κύκλο εργασιών από το σύνολο 
των ενοικιάσεων. 
 Σημειώνεται ότι το 1ο τρίμηνο 2017 η εταιρεία ταξινομήθηκε ως διακοπτόμενη, σε ευθυγράμμιση με το Σχέδιο Ανα-
διάρθρωσης της Τράπεζας Πειραιώς.

Επιχειρηματικό Factoring
Η Πειραιώς Factoring, θυγατρική κατά 100% του Ομίλου, ιδρύθηκε το 1998 και είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού 
Factos Chain Interrnational με συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες factoring στο εξωτερικό που είναι θυγατρικές 
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τραπεζών. Επίσης, είναι 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, εξασφαλίζοντας αποτελεσματική διαχείριση και συνεχή αξιολόγηση της φερεγ-
γυότητας υφιστάμενων ή νέων συνεργασιών και παρέχοντας ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.
 Οι στόχοι της Πειραιώς Factoring ΑΕ για το 2017 είναι η αύξηση της κερδοφορίας και του μεριδίου αγοράς της,  
με την ανάπτυξη υφιστάμενων και νέων προϊόντων και η διατήρηση του χαμηλού ποσοστού επισφαλειών (4,2%).
 Η υλοποίηση των στόχων θα επιτευχθεί με τη στήριξη οικονομικά υγιών και δυναμικών επιχειρήσεων που σε συν-
δυασμό με την ανάπτυξη της εξωστρέφειάς τους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας.
 Οι εκχωρημένες απαιτήσεις ανήλθαν το 2016 σε €1,8 δισ. και οι χρηματοδοτήσεις σε €1,2 δισ. έναντι €1,0 δισ.  
το 2015, σημειώνοντας αύξηση 28%. Το ενεργητικό ανήλθε το 2016 σε €277,7 εκατ. έναντι €222,4 εκατ. το 2015, 
σημειώνοντας αύξηση 25% και τα ίδια κεφάλαια ανήλθαν το 2016 σε €37,1 εκατ. έναντι €30,7 εκατ. το 2015, ση-
μειώνοντας αύξηση 21%. 
 Ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2016 σε €21,1 εκατ. έναντι €19,6 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση 8%,  
τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2016 σε €9,1 εκατ. έναντι €7,6 εκατ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση 20%. 

Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα Group Digital Banking

winbank
Το 2016 ήταν μία κομβική χρονιά για τη winbank, αφού η web υπηρεσία ανασχεδιάστηκε ριζικά και διαχωρίστηκε  
σε winbank για Ιδιώτες και winbank για Επιχειρήσεις, ώστε να καλύψει πληρέστερα τις ειδικές ανάγκες των συγκεκρι-
μένων πελατειακών ομάδων.
 Η νέα winbank είναι πλέον η 1η πλήρως "responsive" υπηρεσία e-banking στην Ελλάδα, δηλαδή μπορεί να αναπρο-
σαρμόζει το περιεχόμενό της ανάλογα με την οθόνη που χρησιμοποιεί ο πελάτης. Αυτό σημαίνει ότι είναι προσβάσι-
μη από όλες τις συσκευές (υπολογιστές, tablets, smartphones όλων των λειτουργικών) χωρίς να γίνονται εκπτώσεις 
στη λειτουργικότητα και τη φιλικότητα της χρήσης της. Με τον τρόπο αυτό, ο πελάτης έχει ενιαία εμπειρία χρήσης  
της winbank ανεξαρτήτως του μέσου που χρησιμοποιεί και παράλληλα έχει πρόσβαση στην πλήρη λειτουργικότητα  
της winbank ακόμα και από mobile συσκευές.
 Η επανασχεδίαση της winbank δεν ανέκοψε τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων δυνατοτήτων 
στους πελάτες. H παρεχόμενη λειτουργικότητα αυξήθηκε ουσιαστικά, μέσω σημαντικού αριθμού βελτιώσεων, οι κυ-
ριότερες εκ των οποίων ήταν οι ακόλουθες:

•  Δυνατότητα εγγραφής στη winbank χωρίς την ανάγκη επίσκεψης του πελάτη  
σε κατάστημα, μέσα από τη χρήση ισχυρών δικλείδων εξ αποστάσεως ταυτοποίησης  
του πελάτη.

•  Υποστήριξη των IRIS online payments που επιταχύνουν ακόμα περισσότερο τη μεταφορά 
χρημάτων σε άλλη τράπεζα. Μέσω της συγκεκριμένης υπηρεσίας η αποστολή χρημάτων 
σε άλλη ελληνική τράπεζα μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά.

•  Προσθήκη νέων πληρωμών οφειλών που διευρύνουν την κάλυψη της ανάγκης  
των πελατών για εύκολη, 24x7 πληρωμή των οφειλών τους.

•  Υποστήριξη του νέου loyalty προγράμματος (yellow), όπου μέσω winbank οι πελάτες 
μπορούν να εγγράφονται online στο πρόγραμμα και να παρακολουθούν τη χρήση του.

• Εμπλουτισμός των παρεχόμενων πληροφοριών των επιχειρηματικών πελατών.
• Διαχείριση εμβασμάτων-μεταφορών σε τρίτη τράπεζα.

 Η Τράπεζα Πειραιώς, πιστή στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, πιστοποίησε 
τη winbank για 13η συνεχόμενη χρονιά κατά ISO 9001:2008.
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winbank web banking  34% αύξηση μέσου μηνιαίου αριθμού ενεργών χρηστών

 50% αύξηση μέσου μηνιαίου αριθμού εγχρήματων συναλλαγών

winbank phone banking 50% αύξηση ενεργών χρηστών

 58% αύξηση εγχρήματων συναλλαγών

winbank mobile banking 48% αύξηση ενεργών χρηστών

 128% αύξηση εγχρήματων συναλλαγών

Επιλεγμένοι	Δείκτες	Group	Digital	Banking	2016

 Μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών της Τράπεζας (web/mobile/ATM/APS) πραγματοποιήθηκε το ακόλουθο ποσοστό 
συνολικών συναλλαγών της Τράπεζας ανά κατηγορία:

Πληρωμές Λογαριασμών 55% 

Μεταφορές/Εμβάσματα 78% 

Αναλήψεις 86% 

Καταθέσεις 34% 

Ενημέρωση Βιβλιαρίου 40%

Σύνολο	 67%

Βραβεία
Κατά τη διάρκεια του 2016, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες winbank και τα mobile apps απέσπασαν σημαντικές διακρίσεις 
και βραβεία, τόσο από φορείς στην Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό:

Cyta Mobile Excellence Awards 
•  one touch for winbank mobile banking App: SILVER βραβείο στην κατηγορία             

Mobile App Usability. 
• winbank wallet: GOLD βραβείο στην κατηγορία Mobile Wallet. 
•  Check In Class: GOLD βραβείο στην κατηγορία Mobile Sales/Promotions Services 

Applications. 

Global Finance Awards 
• Best Consumer Digital Bank in Western Europe. 

Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Awards 
•  one touch for winbank mobile banking App: BRONZE βραβείο στην κατηγορία        

Mobility και Mobile Εφαρμογές. 
•  winbank Private Banking App: SILVER βραβείο στην κατηγορία Τράπεζες/Ασφαλιστικές 

Εταιρείες.

Lighthouse E-volution Awards: 
Η νέα winbank κέρδισε:

• SILVER βραβείο στην κατηγορία Redesign ιστοσελίδας
• SILVER βραβείο στην κατηγορία Καινοτόμες Τραπεζικές Υπηρεσίες 
• GOLD βραβείο στην κατηγορία Usability & UX Optimization 
• GOLD βραβείο στην κατηγορία Mobile Banking 
• GOLD βραβείο στην κατηγορία Design – Aesthetics
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winbank Web Banking
Ο μέσος μηνιαίος αριθμός των νέων εγγεγραμμένων χρηστών του web banking κατά το 2016 ανήλθε στους 21.000. 
Επίσης, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο μέσος μηνιαίος αριθμός ενεργών χρηστών αυξήθηκε κατά 34% και ο μέσος 
μηνιαίος όγκος εγχρήματων συναλλαγών κατά 50%. Τέλος, ο μέσος όρος εγχρήματων συναλλαγών ανά μήνα ανά χρή-
στη σημείωσε αύξηση κατά 7%.

winbank Phone Banking
Ο μέσος μηνιαίος αριθμός των νέων εγγεγραμμένων χρηστών του phone banking κατά το 2016 ανήλθε στους 25.000. 
Οι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 50% σε σχέση με το 2015 και οι εγχρήματες συναλλαγές αυξήθηκαν κατά 58%.

Πληρωμές Μέσω winbank Web Banking και www.easypay.gr
Το 2016, οι πληρωμές οργανισμών και οφειλών μέσω winbank και easypay αυξήθηκαν κατά 52% σε σχέση με το 2015, 
ενώ η διείσδυση των e-πληρωμών στην Τράπεζα ανήλθε σε 46%, παρουσιάζοντας 20% αύξηση σε σχέση με το 2015. 
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι μέσω winbank web banking και www.easypay.gr είναι διαθέσιμες 995 πληρωμές.

Υπηρεσία winbank Mobile Banking
Σημαντική αύξηση κατά 48% παρουσίασαν οι ενεργοί χρήστες του mobile banking, με παράλληλη αύξηση κατά 128% του 
όγκου των εγχρήματων συναλλαγών. Επιπλέον, περίπου 110.000 χρήστες ενεργοποίησαν τη λειτουργικότητα quick login 
(αύξηση 136% σε σχέση με το 2015), με αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης του mobile banking κατά 63%, αφού υπο-
λογίζεται πως η λειτουργικότητα quick login βοήθησε επιπλέον στην αύξηση του μέσου όρου login από 8 σε 13 μηνιαίως.

Υπηρεσία winbank «Λεφτά στο Λεπτό»
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 το 2016. Περίπου 95.000 πελάτες της Τράπεζας χρησιμοποί-
ησαν την υπηρεσία, επιφέροντας συνολική αύξηση 64% στον όγκο των εντολών σε σχέση με το 2015, με αντίστοιχη 
αξία που ξεπέρασε τα €42 εκατ.

Πειραιώς Direct Services
Η Πειραιώς Direct Services (PDS) έχει ως πρωταρχική αποστολή την εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργα-
τών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, μέσα από όλα τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας. Κύρια επιδίωξη της PDS εί-
ναι να προσφέρει στην Τράπεζα ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες, αποτελώντας βασικό βραχίονα επικοινωνίας  
με τους πελάτες της. 
 Το 2016 η εταιρεία υποστήριξε δεκάδες ενέργειες της Τράπεζας, όπως ενδεικτικά:

• Τη διάθεση του νέου site της winbank για Iδιώτες και Eπιχειρήσεις.
•  Την υποστήριξη νέων υπηρεσιών: Yellow, Remote Registration, winbank wallet, My Bank, 

Bank in Office, Key2Business, Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Τραπεζικής, Iris Payments, 
Υπηρεσίες Χαρτονομίσματος. 

•  Την καμπάνια εξερχόμενων κλήσεων για την εγκατάσταση τερματικών POS  
στους συνεργαζόμενους εμπόρους. Επίσης, τη δημιουργία ομάδας και ειδικής γραμμής 
αποκλειστικής εξυπηρέτησης Δικτύου και Εμπόρων POS. 

•  Τη δημιουργία ειδικής γραμμής εξυπηρέτησης Μικρών Επιχειρήσεων και Ελεύθερων 
Επαγγελματιών.

•  Την εξυπηρέτηση της «Κάρτας Αγρότη» σε συνεργασία με το Δίκτυο Καταστημάτων  
και τη δημιουργία ειδικής γραμμής ενεργοποίησης των καρτών από τα καταστήματα.

•  Την ολοκλήρωση μετάπτωσης καρτών πρώην Γενικής Τράπεζας στα συστήματα  
της Τράπεζας Πειραιώς.

• Τις σταυροειδείς πωλήσεις ασφαλιστικών προϊόντων. 
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 Παράλληλα, η PDS υποστήριξε το μηχανισμό καταγραφής του βαθμού ικανοποίησης των πελατών της Λιανικής 
Τραπεζικής, διεξάγοντας πληθώρα τηλεφωνημάτων στους πελάτες αμέσως μόλις πραγματοποίησαν κάποια συναλλαγή 
ή αγορά προϊόντος/υπηρεσίας, καταγράφοντας με τον τρόπο αυτό την «εμπειρία» του πελάτη αμέσως μετά τη συναλ-
λαγή του με την Τράπεζα (Voice of the Customer). Επίσης υποστήριξε την επικοινωνία της Τράπεζας με τους πελάτες της, 
πραγματοποιώντας πληθώρα ενημερωτικών και προωθητικών ενεργειών.
 Προκειμένου να ανταποκριθεί στην αύξηση των εισερχόμενων κλήσεων (+6% σε σχέση με το 2015), προχώρησε  
σε ενίσχυση των απαντητικών και υποστηρικτικών ομάδων. Κατέβαλε ιδιαίτερη προσπάθεια για τη βελτίωση των δει-
κτών εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας.
 Για τους παραπάνω λόγους δόθηκε βαρύτητα στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων, καθώς και στην ενί-
σχυση των μηχανογραφικών υποδομών της εταιρείας.
 Οι ποσοτικοί δείκτες βελτιώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος και θα ήταν ακόμη καλύτεροι  
αν δεν υπήρχε σημαντικός όγκος κλήσεων την τελευταία εβδομάδα των 4 τελευταίων μηνών του έτους 2016  
που οφειλόταν σε μαζικές συναλλαγές πελατών με το Δημόσιο για την καταβολή του Φόρου Εισοδήματος μέσω Web 
και Phone Banking. 
 Πιο συγκεκριμένα, οι δείκτες διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

• Το 68% των κλήσεων απαντήθηκε σε 20 δευτερόλεπτα έναντι 54% το 2015.
•  Ο μέσος χρόνος απάντησης των κλήσεων (avg. speed of answer) περιορίστηκε  

σε 43 δευτ. έναντι 82 δευτ. το 2015. 

 Παρά την οξυμένη πίεση των κλήσεων, οι ποιοτικοί δείκτες διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα, όπως για παράδειγμα 
το ποσοστό διακράτησης πιστωτικών καρτών (76%) και ικανοποίησης των πελατών (86%).
 Τέλος, στο πλαίσιο της ομαλής και άμεσης συνέχισης των εργασιών, ολοκληρώθηκε η δημιουργία του Εφεδρι-
κού Μηχανογραφικού Κέντρου και πραγματοποιήθηκε η δοκιμή μετάβασης των εργασιών για ένα Σαββατοκύριακο,  
με πλήρη επιτυχία.

Self-Service Banking
To 2016 έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις στα ΑΤΜ της Τράπεζας, με στόχο τη διεύρυνση και την αναβάθμιση των παρε-
χομένων υπηρεσιών, με σημαντικότερες τις ακόλουθες:

•  Άμεση ενεργοποίηση των προπληρωμένων καρτών Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που παρείχε το κράτος σε οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

•  Υποστήριξη του νέου loyalty προγράμματος της Τράπεζας (yellows) παρέχοντας  
τη δυνατότητα ενημέρωσης του πελάτη για το υπόλοιπο των yellows του.

• Υποστήριξη των νέων recycling ATM της Τράπεζας.

 Παράλληλα, συνεχίστηκε η προσπάθεια επέκτασης των δυνατοτήτων των easypay kiosks και ειδικότερα:

•  Δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών με χρήση κάρτας. Με τη βελτίωση αυτή 
διευρύνθηκαν οι επιλογές του πελάτη για πληρωμή των οφειλών του μέσω easypay 
kiosks και απλοποιήθηκε η όλη διαδικασία.

•  Άμεση έκδοση και φόρτιση prepaid gift card με παραλαβή της κάρτας από το easypay kiosk.

 Τα Self-service μηχανήματα της Τράπεζας, με την ευρεία λειτουργικότητά τους, αποτελούν σημαντικό και ανα-
πόσπαστο κομμάτι του εξοπλισμού των e-branches της Τράπεζας των οποίων η λειτουργία ξεκίνησε το 2016.

e-branch
Το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς εισήγαγε πρώτη στην ελληνική αγορά ένα νέο μοντέλο πλήρως αυτοματοποιημένου ηλεκ- 
τρονικού καταστήματος (e-branch), σε τρία σημεία στο λεκανοπέδιο Αττικής. Το πρώτο e-branch άνοιξε για το κοινό 
στην περιοχή των Αμπελοκήπων στις αρχές Δεκεμβρίου, ενώ τα άλλα δύο λειτούργησαν μετά από ένα μήνα στις περιο-
χές Χαλανδρίου και Σπάτων (εκπτωτικό χωριό McArthurGlen).
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 Στόχος της Τράπεζας είναι να δημιουργήσει Καταστήματα «Σύγχρονης Τραπεζικής Εμπειρίας» για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών της και τη βελτίωση της συνολικής τους εμπειρίας μέσω της παροχής πρωτοποριακών υπη-
ρεσιών. Συνδυάζοντας μοναδικά τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τις τεχνολογικές καινοτομίες, σχεδίασε και υλοποίησε 
ένα φιλικό, οικείο και μοντέρνο περιβάλλον που παρέχει έξυπνες τραπεζικές υπηρεσίες και συναλλαγές. Τα νέα κατα-
στήματα λειτουργούν τις καθημερινές με διευρυμένο ωράριο, καθώς και το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία 
φορά το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και το πελατοκεντρικό πρόσωπο που υιοθετεί εδώ και χρόνια η Τράπεζα Πει-
ραιώς, προσφέροντας ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 Μέσα από τα e-branch τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα  
να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους με ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία καθώς δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις 
και ψηφιακές δεξιότητες από τους πελάτες. Καθ’ όλη τη διάρκεια ωραρίου λειτουργίας των e-branches υπάρχει δια-
θέσιμο προσωπικό, στο οποίο οι πελάτες μπορούν να απευθυνθούν για οποιαδήποτε απορία, να ενημερωθούν για  
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να εκπαιδευτούν στη χρήση των μηχανημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών της Τράπεζας 
καθώς και να εξυπηρετηθούν για κάθε τους συναλλαγή.
 Μία από τις μεγαλύτερες καινοτομίες και ναυαρχίδα του e-branch είναι το «Ταμείο από Απόσταση» με video κλήση, 
όπου ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει το σύνολο των συναλλαγών ενός κανονικού ταμείου, βιώνοντας ακριβώς 
την ίδια εμπειρία εξυπηρέτησης.

ΑΤΜ
Στο τέλος του 2016, το Δίκτυο ΑΤΜ του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αριθμούσε 1.880 μηχανήματα, 
εκ των οποίων τα 796 ήταν εγκατεστημένα σε καταστήματα της Τράπεζας και τα 1.084 σε σημεία εκτός Τράπεζας, 
καθιστώντας το μεγαλύτερο Δίκτυο ATM στην Ελλάδα, με μερίδιο 34%. Τη χρονιά αυτή, στα ΑΤΜ πραγματοποιήθηκε  
το 86% των αναλήψεων μετρητών της Τράπεζας και το 14% των συνολικών συναλλαγών καταθέσεων. Το δεύτερο τρί-
μηνο του έτους ολοκληρώθηκε η ενεργοποίηση της υπηρεσίας «Πειραιώς free wifi», σε πάνω από 1.300 ΑΤΜ, η οποία 
έτυχε θερμής υποδοχής από το κοινό, παρουσιάζοντας διαρκώς αυξημένη χρήση.

easypay kiosks
Ένα πρόσθετο σημαντικό κανάλι εξυπηρέτησης της Τράπεζας αποτελούν τα easypay kiosks, διατηρώντας ένα μερίδιο 
αγοράς που διαμορφώνεται στο 41%. Τα 563 easypay kiosks είναι εγκατεστημένα τόσο στο Δίκτυο Καταστημάτων  
της Τράπεζας όσο και σε τρίτα σημεία που προσφέρουν διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και πρόσβασης στο κοινό.  
Οι συναλλαγές στα easypay kiosks αυξήθηκαν κατά 4% έναντι του 2015. Ειδικότερα, εκτελέστηκε το 20% των κατα-
θέσεων, το 34% των πληρωμών πιστωτικής κάρτας, το 21% των πληρωμών δανείων και το 40% των ενημερώσεων 
βιβλιαρίων, επιβεβαιώνοντας ότι τα μηχανήματα, πέραν της ταχύτερης εξυπηρέτησης των πελατών, συμβάλλουν ση-
μαντικά στην αποσυμφόρηση των ταμείων των καταστημάτων. 

Περιβαλλοντική Τραπεζική – Green Banking

Η Πορεία προς την Περιβαλλοντική Τραπεζική
Το 2016, παρόλο που οι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα παρέτειναν το κλίμα οικονομικής αβεβαιότη-
τας, οι δεσμεύσεις της Ελλάδας απέναντι στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ επέφεραν επιπλέον τροποποιήσεις  
στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά αρκετούς τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια (ιδιωτών και επιχειρήσεων), τον αγροτικό κόσμο (μέσω 
των επιδοτήσεων), τον τουριστικό κλάδο κ.ά. Νέα πρότυπα εισάγονται σε πολλούς εκ των τομέων αυτών, όπως για 
παράδειγμα το νέο μοντέλο λειτουργίας της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου το θεσμικό πλαίσιο προσαρμόζεται  
στις ιδιαιτερότητες της κάθε τεχνολογίας και στη διείσδυσή τους στην αγορά. Το μοντέλο αυτό θα λειτουργήσει  
στο πλαίσιο της ενεργειακής ένωσης που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία χρόνια, με σκοπό  
την προάσπιση των μακροπρόθεσμων οικονομικών συμφερόντων των κρατών-μελών και τη συνέχιση της πορείας προς 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με γνώμονα τις κοινοτικές οδηγίες, προωθούνται συγκεκριμένες φιλοπεριβαλλοντικές και κοινω-
νικά ευαίσθητες πολιτικές για τα κράτη-μέλη, τροποποιώντας αντίστοιχα το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο αυτών.
 Η Τράπεζα Πειραιώς, με όχημα το Green Banking, ακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στον τομέα της ενέργειας, που απο-
τελεί το σημαντικότερο μέρος του πράσινου χαρτοφυλακίου του Ομίλου, όσο και σε όλους τους τομείς που συμβάλλουν 
στην προώθηση του βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης. Οι τομείς που από το 2009 προωθεί ενεργά η Τράπεζα είναι οι ΑΠΕ, 
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η εξοικονόμηση ενέργειας, η ορθή διαχείριση νερού και αποβλήτων, η βιολογική γεωργία, ο αγροτουρισμός-οικοτουρι-
σμός, οι πράσινες μεταφορές και η πράσινη χημεία.
 Το Green Banking μεριμνά για τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό δανεικών προϊόντων, την οικονομοτεχνική 
αξιολόγηση αειφορίας επενδυτικών έργων, την ενσωμάτωση σταδιακά στις εγκριτικές διαδικασίες χορηγήσεων επιχει-
ρηματικών δανείων του συστήματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης και την παρακολούθηση και αναφορά 
του πράσινου δανειακού χαρτοφυλακίου.

Green Banking και Αγορά
Πράσινα Προϊόντα και Υπηρεσίες
Τα εξειδικευμένα πράσινα προϊόντα και οι υπηρεσίες του Ομίλου στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των τομέων που προ-
αναφέρθηκαν και έχουν ως στόχο την προώθηση των καθαρών τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση επενδυτικών επι-
λογών πελατών επιχειρήσεων και ιδιωτών.
 Σε συνέχεια των αλλαγών που προηγήθηκαν το 2015 στο θεσμικό πλαίσιο που αφορούσε την ηλεκτροπαραγωγή 
από ΑΠΕ και την ουσιαστική επανεκκίνηση της αγοράς ύστερα από την περίοδο 2012-2014, όπου υπήρχε αναστο-
λή αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων, το Green Banking προχώρησε στη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό 
υφιστάμενων και νέων δανειακών προϊόντων. Κάτω από την ομπρέλα της ομάδας «Πειραιώς Green Επιχειρείν», όπου  
με ευνοϊκούς όρους και ευέλικτες διαδικασίες χρηματοδοτούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες, προστέθηκε ένα ακόμη εξειδικευμένο πράσινο προϊόν, ο «Ενεργειακός Συμψηφισμός». Το νέο προϊόν έρχεται  
να τονίσει τα οφέλη της ενεργειακής αυτονομίας και να ενισχύσει την κατεύθυνση των επιχειρήσεων σε επιλογές φι-
λικές προς το περιβάλλον όπως αυτή των φωτοβολταϊκών, με στόχο τον συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγουν με αυτή που καταναλώνουν. Υπό την ομπρέλα του «Πειραιώς Green Επιχειρείν» από το 2015 υπάρχει και  
το δανειακό προϊόν «Ενεργειακή Αναβάθμιση», ώστε με τη σειρά του να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την ενερ-
γειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα με την ανανέωση του εκάστοτε εξοπλισμού,  
οι επιχειρήσεις κερδίζουν μείωση των λειτουργικών τους εξόδων, συνθήκες δημιουργίας άνεσης στο χώρο τους, ενώ 
συγχρόνως εφαρμόζουν και φιλοπεριβαλλοντικές πρακτικές. Έτσι, παρά το δύσκολο οικονομικό κλίμα που επικρατεί 
στην Ελλάδα, η Τράπεζα παρέμεινε σε τροχιά στήριξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και ειδικότερα των έργων 
ΑΠΕ. Επιπλέον των πράσινων προϊόντων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, το 2016 χρη-
ματοδοτήθηκαν επίσης έργα υψηλής ισχύος και εντάσεως κεφαλαίων, με έμφαση στον τομέα της αιολικής ενέργειας.  
Τα εν λόγω έργα αξιολογήθηκαν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε επενδυτικού σχεδίου προκειμένου να 
παρασχεθούν από την Τράπεζα τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
 Όσον αφορά το σημαντικό τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, το 2016 το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
δημοσίευσε συμπληρωματικές αποφάσεις υπαγωγής του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄Οίκον». Σύμφωνα με  
τις νέες αποφάσεις υπαγωγής, η Τράπεζα διεκπεραίωσε περίπου 3.500 αιτήσεις πελατών της σε σύνολο 8.500 αι-
τήσεων. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα υλοποίησης επιπλέον έργων εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες, σε σχέση με  
τους 13.000 πελάτες που είχαν χρηματοδοτηθεί μέχρι την ανακοίνωση λήξης του προγράμματος στο τέλος του 2015. 
Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η Τράπεζα εξακολουθεί να παρέχει τα Green Δάνεια Ιδιωτών με ευνοϊκό τιμολόγιο, 
ώστε να καλύπτει, ανεξάρτητα από τα εκάστοτε επιδοτούμενα προγράμματα, τις ενεργειακές ανάγκες των κατοικιών 
(για την κατασκευή ή/και εγκατάσταση εξοπλισμού) με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
 Το 2016 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις πράσινες υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος μέσω των θυγατρικών του  
στην Ελλάδα (Εξέλιξη Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας ΑΕ και ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ). Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές 
με συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, πιστοποιήσεις κατά EMAS, ISO 14001 και Green Key αλλά και παροχή με-
λετών ενεργειακής απόδοσης, ανθρακικού αποτυπώματος, διαχείρισης αποβλήτων και νερού αποτέλεσαν αντικείμενο 
προώθησης από το Green Banking, με τη συμμετοχή του Δικτύου των Καταστημάτων και των θυγατρικών του Ομίλου. 
Οι πράσινες υπηρεσίες παρέχουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα παρακολούθησης και καταγραφής των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεών τους, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς τους. Αναδεικνύουν τρόπους βελτίωσης της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, προσφέροντας παράλληλα πολλαπλά οφέλη, όπως την προστασία του περιβάλλοντος με τη μείω-
ση του ανθρακικού τους αποτυπώματος, τη μείωση των λειτουργικών τους εξόδων με την ανανέωση του εξοπλισμού  
ή την καλύτερη διαχείριση της λειτουργίας τους, την ενίσχυση της φήμης κ.ά. Οι επιχειρήσεις που φέρουν τις συγκεκρι-
μένες πιστοποιήσεις έχουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού, καθώς το ευρωπαϊκό μοντέλο ολοένα 
και περισσότερο επιβάλλει την πιστοποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών.
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Αποτελέσματα – Πράσινο Χαρτοφυλάκιο
Η Τράπεζα Πειραιώς, μέσω αναλυτικών διαδικασιών παρακολούθησης του πράσινου χαρτοφυλακίου της, αποτυπώνει 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα τη θετική συμβολή των πράσινων χρηματοδοτήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη. Στόχος 
του Green Banking είναι η συνεχής ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τα ποσοτικά και ποιοτικά 
δεδομένα του χαρτοφυλακίου. Παράλληλα, η ορθότητα των δεδομένων διασφαλίζεται και μέσω των ελέγχων ανεξάρ-
τητων πιστοποιημένων φορέων.
 Στο τέλος του 2016, ο Όμιλος είχε περισσότερα από €1,7 δισ. εγκεκριμένα όρια καταδεικνύοντας την ισχυρή 
δέσμευσή του στη χρηματοδότηση νέων έργων πράσινης επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις ΑΠΕ, χρηματοδο-
τώντας από τα πρώτα στάδια του επενδυτικού σχεδίου μέχρι και την ολοκλήρωσή του. Σημαντική επίσης είναι η αύξηση  
(12% σε σχέση με το 2015) στο σύνολο των πράσινων πελατών (ιδιώτες και επιχειρήσεις) που έχουν χρηματοδοτηθεί 
μέχρι και το τέλος του 2016, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 23.000, αναδεικνύοντας την προσπάθεια ενίσχυσης πληθώρας 
επιχειρήσεων και ιδιωτών και όχι μεμονωμένων περιπτώσεων.
 Συνολικά στο τέλος του 2016, τα ενεργά δανειακά υπόλοιπα του πράσινου χαρτοφυλακίου άγγιξαν τα €1,05 δισ. 
διατηρώντας για ακόμα μία χρονιά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.
 Αναλυτικότερα, μέχρι το τέλος του 2016 περίπου 20.700 ιδιώτες, με υπόλοιπα άνω των €82,5 εκατ., χρηματοδοτή-
θηκαν από την Τράπεζα προκειμένου να υλοποιήσουν την επένδυσή τους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών υλοποίησε την εγκα-
τάσταση περισσότερων από 4.300 φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες (€56 εκατ.). Ωστόσο, η πλειοψηφία των ιδιωτών 
πελατών προέρχεται από το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» το οποίο είχε λήξει το 2015. Ωστόσο, το 2016, 
και σε συνέχεια ένταξης στο πρόγραμμα επιπλέον ωφελούμενων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί-
που 2.500 ιδιώτες προχώρησαν στην υλοποίηση κτηριακών παρεμβάσεων στις κατοικίες τους προκειμένου να μειώσουν  
τις ενεργειακές τους ανάγκες. Μέσα σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο (2011-2016), η Τράπεζα στήριξε έμπρακτα, μέσω 
τραπεζικού δανεισμού, πάνω από 15.500 πελάτες στην προσπάθεια ολοκλήρωσης έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας 
και κατά συνέπεια μείωσης των οικογενειακών δαπανών τους. 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. Όσον αφορά τις επιπλέον υπαγωγές του 2016, ως αρχικά επιλέξιμες για την Τράπεζα Πειραιώς κρίθηκαν 
3.500 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό έργων προς υλοποίηση €40 εκατ. Σύμφωνα με τις επιπλέον αποφάσεις υπα-
γωγής του ενδιάμεσου προγράμματος που έχουν δημοσιευθεί, η Τράπεζα κατέχει περίπου το 41% επί των υπαγωγών.
 Συνολικά, μέχρι το τέλος του 2016, 2.650 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, Επιχειρηματικών Κέντρων, Μεγάλων Επιχειρήσεων και την Πειραιώς Leasing, 
ξεπέρασαν το €932 εκατ., καταλαμβάνοντας το 89% του πράσινου χαρτοφυλακίου.
 Το μεγαλύτερο μέρος των χορηγήσεων καταλαμβάνουν τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συνολική ισχύς 
αυτών που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Όμιλο (συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν αποπληρώσει τη χρηματοδότη-
σή τους), στο τέλος του 2016, ανήλθε σε 1.017 MW, κατέχοντας το 19,4% επί της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος  
από ΑΠΕ στην Ελλάδα.
 Ειδικότερα, περισσότερα από 7.600 φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν ενεργά υπόλοιπα μέχρι το τέλος του 2016, 
με την πλειοψηφία αυτών να είναι έως 100 kW, ενώ η συνολική ισχύς όλων των χρηματοδοτημένων πάρκων φτάνει  
τα 535 MW. Σημαντικές χρηματοδοτήσεις, με ενεργά υπόλοιπα που αγγίζουν τα €256 εκατ., έχουν λάβει έργα για 
αιολικά πάρκα. Στο τέλος του 2016, το σύνολο των πάρκων που χρηματοδοτήθηκαν έφθασε σε συνολική ισχύ τα 405 
MW, καταλαμβάνοντας το 17,1% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων σε λειτουργία στην Ελλάδα.  
Η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει επίσης 20 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με €69 εκατ. ενεργά υπόλοιπα, ενώ χρη-
ματοδοτήθηκαν από την Τράπεζα με €47 εκατ. ενεργά υπόλοιπα και έργα βιομάζας/βιοαερίου συνολικής ισχύος 19 MW.
 Με τη λειτουργία των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων ΑΠΕ αποτρέπεται σε ετήσια βάση η έκλυση περισσότερων από 
2,1 εκατ. τόνων CO

2
 στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε περίπου 159 εκατ. δέντρα για την απορρόφησή της.
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Ισχύς από Χρηματοδοτημένες ΑΠΕ (MW) 1.017 975 4%

Αποφυγή Έκλυσης CO
2
 (χιλ. τόνοι)* 2.120 1.967** 8%

Ενεργά Όρια Πιστοδοτήσεων σε ΑΠΕ (€ δισ.) 1,31 1,28 2%

Ενεργά Δανειακά Υπόλοιπα σε ΑΠΕ (€ δισ.) 0,95 0,96 -1%

Μεγέθη	Έργων	ΑΠΕ 2016 2015 Μεταβολή

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

των χρηματοδοτήσεων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, 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.
** Έγινε αναθεώρηση της ποσότητας αποφυγής έκλυσης CO

2
 για το 2015. Η αλλαγή οφείλεται στην επικαιροποίηση 

του συντελεστή εκπομπής CO
2
 για υποκατάσταση ορυκτών καυσίμων.

Πράσινες Επενδύσεις
Το 2016 υπεγράφη η σύμβαση για τη χρηματοδότηση έργου βιοαερίου στη Θεσσαλία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
JESSICA. Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο, με τη χρήση βιομάζας 
ισχύος 1,5 MWe, στο Δήμο Φαρσάλων. Το συγκεκριμένο έργο προστίθεται στα 5 επιπλέον έργα για τα οποία έχουν ήδη 
υπογραφεί συμβάσεις με την Τράπεζα κατά τα προηγούμενα έτη στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλία, συνολικής 
ισχύος 9,2 MWe.
 Επιπλέον των συγκεκριμένων έργων, εντός του 2016 υπεγράφη σύμβαση χρηματοδότησης έργου του Δήμου Θεσ-
σαλονίκης, στο πλαίσιο επίσης του προγράμματος Jessica, για τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού σε επιλεγ-
μένους οδικούς άξονες και πάρκα. Στόχος είναι η ενεργειακή διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού και η μείωση  
των ενεργειακών δαπανών του Δήμου, καθώς και η βελτίωση του αστικού τοπίου της πόλης, μέσω αισθητικής αναβάθ-
μισης των περιοχών και των οδικών αξόνων.
 Η Τράπεζα Πειραιώς διαχειρίζεται €40 εκατ. κεφαλαίων του JESSICA («Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσι-
μες επενδύσεις σε αστικές περιοχές») για χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης υπό την ιδιότητά της ως Ταμείου 
Αστικής Ανάπτυξης (ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Πειραιώς 
συγχρηματοδοτεί τα έργα με €16,8 εκατ. από δικούς της πόρους ή/και άλλους ιδιωτικούς πόρους. 
 Τέλος, υπό τη σκέπη του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς ανήκει και το Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης.  
Το Ταμείο αποτελεί ένα φορέα χορήγησης κεφαλαίων σε επιχειρήσεις, ενώ είναι 100% θυγατρική της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Σκο-
πός του είναι η διευκόλυνση των επιχειρηματιών μέσω κάλυψης της ίδιας συμμετοχής τους σε νέες επενδυτικές προ-
τάσεις που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη (παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, επεξεργασία και αξιοποίηση απο-
βλήτων κ.ά.), με μετρήσιμους κοινωνικούς ανταποδοτικούς και περιβαλλοντικούς δείκτες, συμβάλλοντας κατ’ αυτό  
τον τρόπο στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σταθερές βάσεις.

Υποστήριξη Εργασιών
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 Αειφορίας Έργων και Υλοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντι-
κής και Κοινωνικής Διαχείρισης στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις
Έναν από τους βασικούς πυλώνες της Μονάδας Green Banking αποτελεί η οικονομοτεχνική αξιολόγηση αειφορίας έρ-
γων που ανήκουν σε όλους τους τομείς πράσινης επιχειρηματικότητας. Η ομάδα των green experts αξιολογεί τα νέα 
projects, ελέγχοντας ενδελεχώς μεταξύ άλλων την προτεινόμενη τεχνολογία, την εμπειρία του εγκαταστάτη, τη διαστα-
σιολόγηση και την εκτιμώμενη παραγωγικότητα του έργου. Επιπλέον, εξετάζεται η βιωσιμότητα των έργων, λαμβάνο-
ντας υπόψη ποικίλες παραμέτρους, ενώ η αδειοδοτική διαδικασία αυτών παρακολουθείται σε κάθε βήμα ωρίμανσης της 
επένδυσης, σύμφωνα με την οριζόμενη εθνική νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 Η οικονομοτεχνική αξιολόγηση αειφορίας έχει επεκταθεί και στον επανέλεγχο ήδη χρηματοδοτημένων έργων. Κατά 
την ετήσια αναθέωρηση των ορίων, επανελέγχονται τα έργα και από το Green Banking προκειμένου να διασφαλίζεται 
η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού και η παραγωγικότητα των εν λόγω έργων. 
Απώτερος στόχος της αξιολόγησης αειφορίας στη φάση αυτή είναι να προλαμβάνονται τυχόν αστοχίες κατά τη λει-
τουργία των έργων, προστατεύοντας τόσο τον πελάτη όσο και την Τράπεζα. Το σύνολο των πράσινων έργων που έχουν 
αξιολογηθεί από το Green Banking σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησής τους αγγίζει τα 4.000.
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 Η άρτια στελέχωση της Μονάδας Green Banking, σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία στη χρηματοδότηση 
έργων με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αποτέλεσε το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση υιοθέτηση του Συστή-
ματος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (Environmental and Social Management System - ESMS). Το ESMS 
περιλαμβάνει το υφιστάμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης –που σχετίζεται με τους κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν από την εσωτερική λειτουργία της Τράπεζας και το οποίο είναι ήδη πιστοποιημένο κατά EMAS και ISO 
14001 από το 2011– και το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης των κινδύνων οι οποίοι δύνανται  
να προκύψουν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των χρηματοδοτούμενων πελατών της.
 Κατ’ αντιστοιχία με την «Πολιτική του ESMS», η οποία εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας, 
τροποποιήθηκε η Πιστωτική Πολιτική του Ομίλου και τα Κριτήρια Πιστοδοτήσεων προς Επιχειρήσεις εμπλουτίστηκαν με 
νέα Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά Κριτήρια. Παράλληλα, εντός του 2016 ξεκίνησε η αναθεώρηση της Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής του Ομίλου.
 Στο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης του ESMS, ενσωματώνονται σταδιακά στις υφιστάμενες εγκριτικές διαδι-
κασίες των δανείων οι συγκεκριμένες παράμετροι που σχετίζονται με την εκτίμηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού 
και κοινωνικού κινδύνου κάθε επιχειρηματικής χρηματοδότησης και θα ακολουθούνται κατά την εξέταση κάθε νέας  
ή υφιστάμενης χρηματοδότησης επιχείρησης, με βάση την Πιστωτική Πολιτική του Ομίλου και τα σχετικά Διεθνή Πρότυ-
πα. Εντός του 2016, ξεκίνησαν οι απαραίτητες τροποποιήσεις και στα μηχανογραφικά συστήματα της Τράπεζας προκει-
μένου για την αυτοματοποίηση των ελέγχων.
 Η εφαρμογή του ESMS περιλαμβάνει την υιοθέτηση από την Τράπεζα λίστας αποκλειόμενων δραστηριοτήτων,  
τη διεξαγωγή ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) που αφορά το περιβάλλον, την υγεία, την ασφάλεια και  
την κοινωνία –σύμφωνα με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και με τα Διεθνή Πρότυπα– και 
τέλος τη σύνταξη πλάνου διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτείται βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίη-
σης. Η Τράπεζα παρακολουθεί και αξιολογεί, σε τακτική βάση, την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοση των χρηματο-
δοτούμενων έργων, επιχειρήσεων και οργανισμών.
 Σύμφωνα με τις γενικές προδιαγραφές ορθής λειτουργίας και διακυβέρνησης ενός συστήματος διαχείρισης,  
η Τράπεζα όρισε εντός του 2016 Group ESMS Officer και Group ESMS Coordinator ως συντονιστές της εφαρμογής  
του συστήματος στην Ελλάδα και στις θυγατρικές του εξωτερικού, ενώ θα προχωρήσει στη δημιουργία Steering 
Committee και Working Group για την άμεση υλοποίηση του προγράμματος. 
 Για την παρακολούθηση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού κινδύνου στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, αλλά και 
την ορθή, αποτελεσματική και βέλτιστη λειτουργία του συστήματος, θα αποτυπώνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα 
τα αποτελέσματα (ποιοτικά και ποσοτικά) προκειμένου να εξάγονται τα απαραίτητα συμπεράσματα.

Συνεργασίες και Συμμετοχές
Το Green Banking, με σκοπό τη διατήρηση ανοιχτής επικοινωνίας με τους παράγοντες της αγοράς, την ενημέρωση  
του επενδυτικού κοινού για τα προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας, την ενημέρωση στελεχών για τις νέες τεχνολογίες και 
τις τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου, συμμετείχε ενεργά σε συναντήσεις, συνέδρια και επιστημονικές έρευνες σχετικές 
με όλους τους τομείς της πράσινης επιχειρηματικότητας. Ενδεικτικά, εντός του 2016, το Green Banking συμμετείχε:

•  Στην έκθεση BIOFACH 2016 στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας, όπου πραγματοποιήθηκαν 
επαφές με επενδυτές και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο  
της βιολογικής και υπεύθυνης γεωργίας τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Παράλληλα, 
και στο πλαίσιο της BIOFACH, παρακολούθησε το 4ημερο Διεθνές Συνέδριο για  
τη Βιολογική Γεωργία και την εναλλακτική ανάπτυξη της υπαίθρου σε διεθνές επίπεδο.

•  Στο UNEP FI Group το οποίο μεριμνά για τη δημιουργία των "Positive Impact Principles" με 
κύριο στόχο τις χρηματοδοτήσεις projects με θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

•  Στο συνέδριο Gaia Επιχειρείν, για τις εξελίξεις στον κλάδο της γεωργίας, τη Νέα ΚΑΠ και 
τις φιλοπεριβαλλοντικές προσεγγίσεις της με παράλληλη συμμετοχή στη συνάντηση  
της Copa Copega στην Ελλάδα.

• Στο Σεμινάριο Travelife για την πιστοποίηση υπηρεσιών εναλλακτικού τουρισμού.
•  Στο Food for Business - Pitching event, του «Innovathens - Kόμβος Καινοτομίας και 

Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων»,  
στο οποίο παρουσιάστηκαν επιχειρηματικές ευκαιρίες του αγροδιατροφικού κλάδου  
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που συνδέονται και στηρίζονται στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.
•  Στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Αειφόρου Τουρισμού στο Βερολίνο με κύριο σκοπό  

την προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
•  Σε ημερίδες του ΚΑΠΕ και του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών για την αξιοποίηση 

της βιομάζας ως κινητήριο μοχλό ανάπτυξης της αγοράς και την τυποποίηση και 
πιστοποίηση του ελαιόλαδου αντίστοιχα.

• Στο ελληνογαλλικό φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

 Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ημερίδες, σε συνεργασία με τοπικά επιμελητήρια και δήμους,  
για τη στήριξη ενός από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της χώρας, αυτόν του Τουρισμού, προκειμένου να παρουσια-
στούν οι δυνατότητες που αναπτύσσονται μέσω των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας, σε τοπικούς 
φορείς και επιχειρηματίες. Ενδεικτικά, στελέχη του Green Banking συμμετείχαν σε ημερίδες:

• Του Επιμελητήριου Ευβοίας σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ευβοίας.
• Της Επαγγελματικής Ένωσης Αίγινας σε συνεργασία με το Δήμο.
• Του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Θάσου σε συνεργασία με το Δήμο.

Συνεργάτης Green Banking
Ο εξειδικευμένος ρόλος του Συνεργάτη Green Banking στο Δίκτυο των Καταστημάτων ξεκίνησε από το 2010 και απο-
τέλεσε και για το 2016 τον άμεσο σύνδεσμο του πελατολογίου της Τράπεζας με τις ευκαιρίες που προκύπτουν και 
τις δυνατότητες που παρέχονται, στους τομείς αυτούς, από τον Όμιλο. Οι Συνεργάτες συμμετείχαν σε εκδηλώσεις και 
workshops που οργανώθηκαν από θεσμικούς φορείς αλλά και από τον τοπικό επιχειρηματικό κόσμο, με σκοπό την άμε-
ση πληροφόρησή τους σε ζητήματα που άπτονται της πράσινης επιχειρηματικότητας και κυρίως τη στήριξη της τοπικής 
αγοράς στην προσέγγιση αυτή. 

Εκπαίδευση
Η Τράπεζα Πειραιώς, θεωρώντας την εκπαίδευση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα ως βα-
σικό παράγοντα υποστήριξης της πράσινης επιχειρηματικότητας και διατήρησης του υγιούς χαρτοφυλακίου της, συ-
νέχισε την εκπαίδευση σε συγκεκριμένα στελέχη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση των Συνεργατών Αναπτυ-
ξιακών Προγραμμάτων που αποτελούν στελέχη του Δικτύου των Καταστημάτων, ώστε να εξυπηρετούν πλήρως τις 
ανάγκες των πελατών στα θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας, ενημερώνοντας για τις δυνατότητες επιλογών μεταξύ  
των πράσινων προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου. Ειδικότερα, πέραν των 19 ημερών εκπαίδευσης στην αίθουσα, 
εξειδικευμένο στέλεχος του Green Banking επισκέφτηκε, στους χώρους εργασίας τους, 33 Συνεργάτες σε όλο το Δίκτυο 
Καταστημάτων της Τράπεζας στην Ελλάδα, διενεργώντας στοχευμένη εκπαίδευση, σε πραγματικές συνθήκες εργασί-
ας (on the job training). Κύριος σκοπός ήταν η ενδυνάμωση των γνώσεών τους στην πράσινη επιχειρηματικότητα και  
η εξοικείωση των συνεργατών με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Συνολικά κατεγράφηκαν 103 ανθρωποώρες 
(ΑΩ) εκπαίδευσης. 
 Επιπρόσθετα, για την ευρύτερη διάχυση της πληροφορίας, στελέχη της Μονάδας συμμετείχαν στην εκπαίδευση 
του εξειδικευμένου ρόλου των Συνεργατών Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών στα Καταστήματα του Δικτύου.  
Η εκπαίδευση αφορούσε την ενημέρωση των συνεργατών σχετικά με τις ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσω των τρο-
ποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου στους τομείς ενδιαφέροντος, στη σύνδεση αυτών με τα παρεχόμενα πράσινα προϊ- 
όντα και υπηρεσίες του Ομίλου καθώς και στα οφέλη που προκύπτουν για το πελατολόγιο της Τράπεζας. Συνολικά  
σε αυτόν τον κύκλο σεμιναρίων καταγράφηκαν 51 συμμετοχές με 1.632 ΑΩ εκπαίδευσης. 
 Πέραν όμως των συνεργατών στο Δίκτυο των Καταστημάτων της Τράπεζας, ενημερώθηκαν για τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν και τα Επιχειρηματικά Κέντρα τα οποία διαχειρίζονται μεγαλύτερου βεληνεκούς χαρτοφυλάκια. Σκοπός των 
συναντήσεων αυτών είναι να δημιουργείται ομοιομορφία στην ενημέρωση όλων όσοι εξυπηρετούν πελάτες για τις επεν-
δυτικές ευκαιρίες που θα απασχολήσουν τις επιχειρήσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες από τον Όμιλο προς εξυπηρέτηση 
των επενδύσεων αυτών καθώς και το, ειδικών χαρακτηριστικών, πλαίσιο χρηματοδότησης για τους τομείς της πράσινης 
επιχειρηματικότητας. Οι συμμετοχές σε αυτόν τον κύκλο σεμιναρίων έφτασαν τους 105 με 365 ΑΩ εκπαίδευσης.
 Το 2016 σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ειδικοί κύκλοι σεμιναρίων που αφορούσαν την εφαρμογή του Συστήμα-
τος Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης (ESMS). Τα σεμινάρια κρίθηκαν απαραίτητα προκειμένου τα ανώτερα 
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στελέχη που επιβλέπουν και συντονίζουν τη διαδικασία χορήγησης επιχειρηματικών δανείων να εκπαιδευτούν πάνω  
στις νέες πολιτικές και διαδικασίες που επιτάσσει το ESMS, καθώς και στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στα συ-
στήματα της Τράπεζας. Επίσης, για τις νέες απαιτήσεις του ESMS ενημερώθηκαν και ανώτερα στελέχη των θυγατρικών  
του Ομίλου, Ελλάδας και εξωτερικού, προκειμένου να συντονίσουν ανάλογα τις εργασίες ενσωμάτωσης του συστήματος 
στις θυγατρικές εταιρείες. Έτσι, συνολικά για το ESMS εκπαιδεύτηκαν 62 στελέχη με 372 ΑΩ εκπαίδευσης.
 Τέλος, πέραν των ανωτέρω συνεχίστηκε η ανάθεση σεμιναρίων μέσω e-learning σε θέματα περιβάλλοντος και ζητήμα-
τα πράσινης επιχειρηματικότητας. Έτσι, ανατέθηκαν σεμινάρια σε πάνω από 20 συμμετέχοντες, με 195 ΑΩ εκπαίδευσης.

Διαδίκτυο
Η Τράπεζα Πειραιώς για τέταρτη συνεχή χρονιά υποστήριξε ένα καινοτόμο κανάλι επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου,  
το Green Banking Portal (www.greenbanking.gr). Μέσω της ιστοσελίδας, πρωτοπόρες επιχειρήσεις στον τομέα του πε-
ριβάλλοντος, και όχι μόνο, έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν τα προϊόντα/υπηρεσίες τους αλλά και τις καλές πρακτι-
κές που εφαρμόζουν, ενισχύοντας τη θέση τους στην αγορά. Επιπλέον, το portal αποτελεί ένα μέσο εκπαίδευσης πάνω 
στις βασικές έννοιες της πράσινης επιχειρηματικότητας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών  
σε ζητήματα περιβάλλοντος. Έπειτα από συντονισμένες δράσεις του Green Banking, οι επιχειρήσεις που ήταν ανηρτη-
μένες στο portal στο τέλος του 2016 αυξήθηκαν κατά 60% σε σχέση με το τέλος του 2015. 
 Η παρουσία του Green Banking στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, όπως facebook, twitter, youtube και flickr, συ-
νεχίστηκε για 6η συνεχή χρονιά. Έτσι η Τράπεζα αποδεικνύει την ισχυρή θέλησή της να διατηρήσει ανοιχτό ένα ακόμα 
παράθυρο επικοινωνίας με την κοινωνία ώστε να ενημερώνει το κοινό σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.  
Πιο συγκεκριμένα, το 2016 δόθηκε έμφαση σε θέματα βιοποικιλότητας, κλιματικής αλλαγής, κοινωνικών δράσεων  
που σχετίζονται με το περιβάλλον και καινοτόμων ιδεών που άπτονται της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στο τέλος  
του 2016, περισσότεροι από 32.000 φίλοι του «Σκέψου Πράσινα» από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, ακολούθη-
σαν 483 σχετικές αναρτήσεις στο facebook. Αντίστοιχα, στο twitter οι followers παραμένουν πάνω από τους 1.000  
με τα σχετικά tweets της σελίδας να ανέρχονται στα 350.

Αγροτική Τραπεζική

Ο Αγροτικός Τομέας στο Επίκεντρο της Τράπεζας
Η Τράπεζα, ως η κατεξοχήν τράπεζα στήριξης του αγροτικού τομέα, έχει στρατηγικά επιλέξει ένα ολοκληρωμένο πλαί-
σιο τραπεζικής εξυπηρέτησης και χρηματοδότησης του αγροδιατροφικού τομέα, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία συνερ-
γειών και στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα 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 αλυσίδας, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει στοχευ-
μένη χρηματοδότηση, ποιοτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας αλλά και λύσεις σε όλους τους πελάτες της.

Νέα Προϊόντα και Πλαίσιο Λειτουργίας
Η χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, για την Τράπεζα, έχει ως στόχο –πέρα από την παροχή ρευστότητας– να συμ-
βάλλει και στην επίλυση σημαντικών χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων του. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα σχεδίασε 
και προσέφερε μία σειρά από νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
 Ειδικότερα, διέθεσε την «Κάρτα Αγρότη» της Τράπεζας Πειραιώς και έδωσε έγκαιρα ρευστότητα σε αρκετές δεκάδες 
χιλιάδες παραγωγούς κατά την πρώτη καλλιεργητική περίοδο του 2016, μία μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή  
της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής και της νέας δομής των άμεσων ενισχύσεων, δίνοντας τη δυνατότητα προεξόφλη-
σης μέρους των ενισχύσεων αυτών στους αγρότες για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών τους.
 Παράλληλα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επενδυτικών αναγκών των αγροτών, προσέφερε, μέσω της θυγα-
τρικής της Πειραιώς Leasing, το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Leasing), το οποίο καλύπτει 
ανάγκες παγίων, όπως αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ, συλλεκτικές μηχανές, αμελκτικές μηχανές, κ.λπ. και λαμβάνει 
υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών με βάση τη δυναμικότητα των εκμεταλλεύσεών τους και την εποχικότητα 
των χρηματοροών τους, προβλέποντας τους πλέον κατάλληλους όρους αποπληρωμής.
 Επιπλέον, με στόχο την ομαλή υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, η Τράπεζα διαμόρφωσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων που περιλαμβάνει, πέραν του επενδυτικού δα-
νείου και την εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης, ώστε να υπάρχει συνολική κάλυψη των αναγκών 
για την έγκαιρη ολοκλήρωση της επένδυσης. 
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 Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τις θυγατρικές του Ομίλου της Τράπεζας, εστίασε στη δημιουργία ολοκληρωμένων 
εξειδικευμένων τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων για τους αγρότες και παρουσίασε σε συνεργασία με την ΑΤΕ Ασφα-
λιστική, μέλος του Ομίλου ERGO, το νέο προϊόν ασφάλισης φυτικής παραγωγής, «Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή». 
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο προϊόν που απευθύνεται σε γεωργούς παρέχοντάς τους ασφαλιστικές καλύψεις και 
προνόμια για το σύνολο της δραστηριότητάς τους.
 Τέλος, η Τράπεζα εξακολούθησε να στηρίζει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντιμε-
τωπίσουν έκτακτες παραγωγικές αντιξοότητες και να συνεχίζουν την ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

Συμβολαιακή Τραπεζική
Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας λειτουργεί ήδη τέσσερα χρόνια και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
τραπεζικό μοντέλο διαμεσολάβησης και στοχευμένης χρηματοδότησης τόσο των εμπορικών-μεταποιητικών επιχειρήσε-
ων και συνεταιρισμών όσο και μεμονωμένων αγροτών-κτηνοτρόφων με ξεκάθαρο αποτύπωμα στην Αγροτική Οικονομία  
της χώρας. Η συγκεκριμένη μορφή χρηματοδότησης αποτελεί μία ολοκληρωμένη πρόταση εξυπηρέτησης του αγροδια-
τροφικού τομέα που συμβάλλει στη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, ενώ ταυτόχρονα συντελεί  
στον εξορθολογισμό της αγροτικής παραγωγής, στον εκσυγχρονισμό του συναλλακτικού κυκλώματος και στη δημιουργία 
ενός διευρυμένου δικτύου λιανικού εμπορίου αγροεφοδίων που ενισχύει την ανάπτυξη των τοπικών αγορών.
 Σαφής απόδειξη της επιτυχημένης λειτουργίας του προγράμματος αποτελεί η αύξηση του αριθμού των εμπορικών 
επιχειρήσεων/συνεταιρισμών/ομάδων παραγωγών από όλη τη χώρα που συμμετέχουν σε αυτό, αλλά και η επέκτασή 
του και σε άλλους κλάδους της οικονομίας όπως σε αυτόν της αλιείας. Μέσα από την ανάπτυξη και επέκτασή του,  
το πρόγραμμα της Συμβολαιακής ενισχύει περαιτέρω την υποστήριξη που παρέχει στον αγροτικό τομέα της χώρας, και 
στην ελληνική οικονομία γενικότερα, καθώς συμβάλλει στην εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, στην τόνωση 
της απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας κλάδων της αγροτικής οικονομίας με ση-
μαντική συμβολή στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της χώρας σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, καθώς και 
στην αξιοποίηση του φυσικού της πλούτου. 
 Η Τράπεζα, το 2016, παρακολουθώντας τις τάσεις και τις ανάγκες που επικρατούν στην αγορά, εμπλούτισε  
το πρόγραμμα με πρόσθετες δυνατότητες στους παραγωγούς, όπως την κάλυψη του εργατικού κόστους αγροτών γης 
μέσω της δυνατότητας αγοράς εργοσήμων και την πληρωμή ασφαλίστρων που αφορούν την αγροτική τους παραγωγή, 
τον αγροτικό τους εξοπλισμό και τα αγροτικά μηχανήματα. 
 Επίσης, εντός του 2016, η Τράπεζα μέσω του διευρυμένου πλέον προγράμματος της Συμβολαιακής Τραπεζικής 
υλοποίησε το επόμενο βήμα της, το οποίο αφορά την ολιστική προσέγγιση της αλυσίδας αξίας του ελληνικού αγρο-
διατροφικού τομέα, με χρηματοδότηση τόσο των συντελεστών διαμόρφωσης του κόστους παραγωγής όσο και αυτών  
που αφορούν τη διανομή και τη λιανική πώληση των προϊόντων. 
 Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας τη σωρευμένη τεχνογνωσία που έχει στο χώρο, την οποία ανα-
πτύσσει καθημερινά, αναγνώρισε την ανάγκη παρέμβασής της στην αγροδιατροφική αλυσίδα και υλοποίησε το επόμενο 
βήμα της στο χώρο των αγροεφοδίων. Με το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων, η Τράπεζα επε-
κτείνει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της αλυσίδας αξίας της αγροδιατροφής. Με σκοπό τη συμβολή της στη μείωση  
του κόστους παραγωγής των γεωργο-κτηνοτροφικών προϊόντων, η Τράπεζα υποστηρίζει χρηματοδοτικά τα καταστή-
ματα γεωργικών εφοδίων με κεφάλαια κίνησης αποκλειστικού σκοπού και αναπτύσσει περαιτέρω το φάσμα των υπηρε-
σιών και προϊόντων που προσφέρει για την ενίσχυση του αγροτικού και αγροτοδιατροφικού τομέα. Η βασική φιλοσοφία 
του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας των καταστημάτων γεωργικών εφοδίων, προκειμένου να προ-
μηθεύονται από τις εταιρείες χονδρικής τα απαραίτητα εφόδια τοις μετρητοίς, επιτυγχάνοντας κατά τον τρόπο αυτό  
τη μέγιστη δυνατή έκπτωση, μέρος της οποίας μεταβιβάζουν στους παραγωγούς.
 Επιπλέον, στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος της Συμβολαιακής Τραπεζικής, η Τράπεζα μέσα στο έτος 
2016 υλοποίησε τη συμβολαιακή σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Πρακτικά η Τράπεζα 
έδωσε τη δυνατότητα χρηματοδότησης σε ξενοδοχειακές μονάδες για να προμηθευτούν, βάσει συμβολαίων, επώνυμα 
πιστοποιημένα ελληνικά προϊόντα από επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς ενταγμένους στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή των προϊόντων στους τουρίστες που επισκέπτονται  
τη χώρα μας. Με αυτό τον τρόπο ενισχύει τον εξαγωγικό προσανατολισμό του αγροτικού τομέα και παρέχει υποστή-
ριξη σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις. 
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Υποστήριξη Σχέσεων με Φορείς Αγροτικού Τομέα
Η συνεργασία της Τράπεζας με τους Φορείς του Αγροτικού Τομέα συνεχίστηκε με επιτυχία κατά το 2016, παρέχοντας 
ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής σημαντικότητας και προστιθέμενης αξίας προς τους φορείς/οργανισμούς 
του αγροτικού χώρου, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις επιχειρήσεις αγροτικού ενδιαφέροντος.
 Η Τράπεζα έχει αναπτύξει και διαθέτει μία πλήρη γκάμα εξειδικευμένων υπηρεσιών και συναλλαγών, που παρέχο-
νται στους φορείς του αγροτικού τομέα και τους αγρότες μέσω του ευρύτατου δικτύου των Καταστημάτων της αλλά και 
σε κεντρικό επίπεδο. 
 Ειδικότερα για τις υπηρεσίες πληρωμών που αφορούν την καταβολή των κοινοτικών και κρατικών ενισχύσεων προς 
παραγωγούς και επιχειρήσεις, η Τράπεζα διαθέτει πιστοποίηση μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ 
ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση ανανεώθηκε το 2016, κατόπιν ελέγχου του αρμόδιου φορέα, που κατέδειξε ότι καλύ-
πτονται άριστα τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της αξιολόγησης.
 Η ίδια πιστοποίηση ανανεώθηκε και για την υπηρεσία πληρωμών του Προγράμματος Πρόωρης Συνταξιοδότησης 
Αγροτών, του οποίου η Τράπεζα έχει αναλάβει τη διαχείριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 Η Τράπεζα παραμένει ηγέτιδα στην υπηρεσία πληρωμών αγροτικού ενδιαφέροντος και αποτελεί τη μοναδική τράπεζα 
στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί στις πληρωμές ενισχύσεων προς παραγωγούς, αποδεικνύοντας ότι διαθέτει εξειδίκευ-
ση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, τόσο προς τους φορείς πληρωμών όσο και προς τους δικαιούχους αυτών.
 Ο ρόλος της Τράπεζας στην πραγματοποίηση των πληρωμών των ενισχύσεων είναι καθοριστικός για τη σωστή και γρή-
γορη εξυπηρέτηση των παραγωγών, των αγροτικών επιχειρήσεων και όλων των εμπλεκόμενων στη διαδικασία φορέων.
 Καθ’ όλη τη χρονιά εκτελέστηκε με επιτυχία μεγάλο πλήθος πληρωμών για τις άμεσες ενισχύσεις του Πυλώνα Ι, κα-
θώς και για τα Μέτρα του Πυλώνα ΙΙ της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με σημαντικά ποσά να κατευθύνονται στη βασική 
και πράσινη ενίσχυση και σε δράσεις που αφορούν την εγκατάσταση νέων γεωργών, τον εκσυγχρονισμό γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, τη μετάβαση στη βιολογική καλλιέργεια, τις γεωργο-περιβαλλοντικές Ενισχύσεις κ.ά.
 Οι πληρωμές των κοινοτικών και κρατικών ενισχύσεων, που διενεργήθηκαν απρόσκοπτα και με επιτυχία και κατά 
το έτος 2016 στο σύνολο του αγροτικού κόσμου, ανήλθαν σε συνολικό ποσό €3,6 δισ. Σημαντικό ρόλο για την έγκαιρη 
καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους έπαιξε η χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών 
Προϊόντων από την Τράπεζα συνολικού ποσού €2,8 δισ.
 Με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του αγροτικού κόσμου και της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου, η Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας και να θέτει ως στρα-
τηγική προτεραιότητα την ανάπτυξή του. 

Δράσεις και Πρωτοβουλίες
Η Τράπεζα, πέρα από τη χρηματοδοτική στήριξη, υποστηρίζει πολυδιάστατα τους αγρότες. Η σύγχρονη αντίληψη  
της Τράπεζας για την ολοκληρωμένη υποστήριξη των αγροτών υλοποιείται μέσα από τα Κέντρα Επιχειρηματικότητας,  
τα οποία λειτουργούν σε περιοχές με σημαντική γεωργική δραστηριότητα και προσφέρουν πλήρη και σφαιρική ενη-
μέρωση τόσο για τα εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες των παραγωγών για χρηματοδοτή-
σεις όσο και για τη δυνατότητα αξιοποίησης από την πλευρά των αγροτών των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
είτε από την Πολιτεία είτε μέσα στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
 Ταυτόχρονα, η Τράπεζα εξακολουθεί να εστιάζει στη χρηστική ενημέρωση των αγροτών. Με εγκυρότητα, εξειδίκευση 
και αξιοπιστία η ειδική περιοδική έκδοση «ΕΠΙ ΓΗΣ» συνεχίζει να ενημερώνει για τις εξελίξεις και παρουσιάζει σημαντικά 
θέματα του αγροτικού τομέα. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τον κυρίαρχο ρόλο της στον αγροτικό τομέα, 
συμμετείχε σε συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις σχετικές με τον αγροδιατροφικό τομέα.

Επενδυτική Τραπεζική
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου στον τομέα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) 
καθώς και συμβούλου και αναδόχου για όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων στο χώρο της Κεφαλαιαγοράς. 
 Η Τράπεζα συνέχισε και το 2016 τη συμμετοχή της σε σημαντικά έργα ιδιωτικοποιήσεων, εξαγορών, συγχωνεύσε-
ων, αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου κ.ά. Ειδικότερα, το 2016, η Τράπεζα Πειραιώς –υπό την ιδιότητα του χρηματοοι-
κονομικού συμβούλου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)– ολοκλήρωσε με 
επιτυχία τις σημαντικότερες αποκρατικοποιήσεις που έλαβαν χώρα μέσα στο έτος, όπως η πώληση του Οργανισμού 
Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και της Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ. Επίσης, η Τράπεζα Πειραιώς, το 2016, ως χρηματοοικο-
νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση σημαντικών ακινήτων στο εξωτερικό (Νέα Υόρκη, 
Ουάσινγκτον και Λιουμπλιάνα), καθώς επίσης παρέδωσε μελέτη για την αξιοποίηση δέκα (10) Οργανισμών Λιμένων. 
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Παράλληλα, συνέχισε να ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ και για ορισμένα άλλα σημαντικά έργα 
αποκρατικοποίησης όπως η πώληση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου της Αθήνας (Ελληνικό) και η αξιοποίηση ακινήτου στην περιοχή Αφάντου στη Ρόδο. Στον ιδιωτικό το-
μέα, η Τράπεζα Πειραιώς παρείχε επιτυχώς υπηρεσίες συμβούλου σε πελάτες διαφόρων κλάδων της οικονομίας όπως  
οι ιχθυοκαλλιέργειες (ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ) και το real estate (TRASTOR ΑΕΕΑΠ), ενώ παρείχε και υπηρεσίες 
χρηματοοικονομικού συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ) 
στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία MCA Orbital 
Global Holding Ltd. 

Χρηματιστηριακές Εργασίες – Πειραιώς ΑΕΠΕΥ
Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ ήταν και το 2016 δυναμικά παρούσα στις εξελίξεις της κεφαλαιαγοράς, διατηρώντας παρά τις δυ-
σμενείς οικονομικές συνθήκες τη θέση της σε όλο το φάσμα των χρηματιστηριακών υπηρεσιών και, ειδικότερα, στη 
διαπραγμάτευση μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια, 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 11,4%. 
 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) και η διεκπεραίωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Επίσης, προσφέρει στους ιδιώτες επενδυτές  
τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους, τόσο στην ελληνική όσο και στις 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 ανταπο-
κριθεί 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. 
 Το τμήμα Ανάλυσης της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ θεωρείται ένα από τα καλύτερα της ελληνικής αγοράς και έχει δεχθεί αρ-
κετά βραβεία από διεθνείς οργανισμούς για την αρτιότητα των προϊόντων του.
 Στο χώρο των παραγώγων προϊόντων, η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ είναι η πρώτη χρηματιστηριακή που δραστηριοποιήθη-
κε στη χώρα μας. Το τμήμα Ειδικής Διαπραγμάτευσης σε συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων έχει συνεχή παρουσία  
στα περισσότερα παράγωγα προϊόντα κατέχοντας μία από τις πρώτες θέσεις στις σχετικές κατατάξεις. Το τμήμα Διε-
θνών Αγορών δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες  
των επενδυτών σε διεθνή κλίμακα.

Συμμετοχές
Κατά το 2016, οι σημαντικότερες μεταβολές του χαρτοφυλακίου Συμμετοχών του Ομίλου είχαν ως εξής:

•  Ο Όμιλος, στο πλαίσιο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των θυγατρικών εταιρειών, 
συμμετείχε σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους περίπου €72 εκατ.

• Στο πλαίσιο της πώλησης Συμμετοχών του Ομίλου, η Τράπεζα Πειραιώς:
	 •	 	Προέβη	στην	αποεπένδυση	του	33,8%	της	θυγατρικής	της	εταιρείας,	 

Trastor	ΑΕΕΑΠ.
	 •	 	Προέβη	στην	αποεπένδυση	του	συνολικού	της	κατεχόμενου	ποσοστού,	 

28,6%,	στην	εταιρεία	Ευρωπαϊκή	Πίστη	ΑΕΓΑ.
	 •	 	Ολοκλήρωσε	την	πώληση	του	100%	της	θυγατρικής	της	εταιρείας	 

ΑΤΕ	Ασφαλιστική.
	 •	 	Προέβη	στην	αποεπένδυση	του	25,9%	της	θυγατρικής	της	εταιρείας,	 

Τράπεζα	Πειραιώς	Κύπρου	Λτδ.
	 •	 	Προέβη	σε	πώληση	του	ποσοστού	συμμετοχής	της	στην	εταιρεία	 

Piraeus	Leasing	Bulgaria	AD.
	 •	 	Έθεσε	τη	θυγατρική	της	εταιρεία,	Olympic	Εμπορικές	και	Τουριστικές	 

Επιχειρήσεις	ΑΕ,	στο	Διακρατούμενο	προς	Πώληση	Χαρτοφυλάκιο.
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Non Core Assets 
Ο Όμιλος διαθέτει συμμετοχές σε έναν αριθμό εταιρειών που δεν παρέχουν τραπεζικές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο  
των γενικότερων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο Όμιλος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού 
(DGComp), επιβάλλεται ο περιορισμός των δραστηριοτήτων που δεν είναι αμιγώς τραπεζικής φύσεως. Κατά το 2016 
ξεκίνησε η διαδικασία πώλησης, μεταξύ άλλων, της Hellenic Seaways και της AVIS, για τις οποίες έχουν προσληφθεί  
οι κατάλληλοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι. Οι κύριες άλλες συμμετοχές του Ομίλου είναι στον Όμιλο Marfin,  
το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» και στις εταιρείες Σελόντα, Νηρέας, Αστακός, Merlin, Euroterra, Picar. 

Διαχείριση Κεφαλαίων Treasury
Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγορών Ομίλου (Piraeus Financial Markets) φέρει την ευθύ-
νη για την αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας του Ομίλου, με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή χρηματοδότηση  
των εργασιών του Ομίλου. 
 Παράλληλα, έχοντας προβεί σε λειτουργική ενοποίηση των Μονάδων που εξειδικεύονται στις αγορές χρήματος 
και κεφαλαίου, αποτελεί τον κεντρικό κόμβο παροχής επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες  
της Τράπεζας, γεγονός που επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των συνεργειών και οικονομιών κλίμακος καθώς και 
την ολιστική προσέγγιση των πελατών.
 Η αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας της Τράπεζας υπήρξε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της Γε-
νικής Διεύθυνσης και αυτή τη χρονιά, με βασικό μέλημα τη μείωση της εξάρτησης της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα 
(ELA και ΕΚΤ), εξάρτηση που αυξήθηκε σημαντικά το 2015, κυρίως λόγω της σημαντικής εκροής καταθέσεων από  
το εγχώριο τραπεζικό σύστημα και της αδυναμίας πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά.
 Προς την κατεύθυνση μείωσης της χρηματοδότησης της Τράπεζας από το Ευρωσύστημα συνέβαλαν η αύξηση  
των καταθέσεων, η επανεργοποίηση της πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά Repos, καθώς και η εκ νέου αποδοχή  
ως ενεχύρων εκδόσεων ΟΕΔ και ΕΓΕΔ από την ΕΚΤ. Σε ό,τι αφορά στο κόστος των καταθέσεων, καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, συνεχίστηκαν με επιτυχία οι προσπάθειες περαιτέρω μείωσής του, συγκλίνοντας ακόμα περισσότερο  
στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. 
 Επίσης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ετήσια επικαιροποίηση του προγράμματος EMTN και του προγράμματος κα-
λυμμένων ομολογιών, στα πλαίσιο της διασφάλισης επιχειρησιακής ετοιμότητας για άμεση έκδοση ομολόγων στις διε-
θνείς χρηματαγορές, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά ως βασικός διαπραγματευτής σε όλες τις δημοπρα-
σίες τριμηνιαίων και εξαμηνιαίων εκδόσεων ΕΓΕΔ, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη χρηματοδότηση των βραχυπρόθε-
σμων αναγκών της χώρας.
 Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων του έτους, πρέπει να τονισθεί η συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Ποσοτικής 
Χαλάρωσης (Quantitative Easing - QE) της ΕΚΤ, αρχής γενομένης από τον Απρίλιο 2016, με την πώληση EFSF ομολόγων 
ύψους €3,7 δισ. σε ονομαστικές αξίες, καταγράφοντας ταυτόχρονα σημαντικά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα.
 Ειδικής μνείας χρήζει και το ότι η Τράπεζα Πειραιώς ήταν η πρώτη συστημική τράπεζα που πέτυχε τον Απρίλιο 2016 
την πλήρη αποδέσμευση από τη χρήση Εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ του Ν. 3723/2007. 
 Η Γενική Διεύθυνση Διαθεσίμων και Χρηματαγορών Ομίλου αποτέλεσε και αυτή τη χρονιά «παράθυρο» πρόσβασης 
για το σύνολο των πελατών της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, προσφέροντας μεταξύ άλλων 
εξειδικευμένες λύσεις διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού και αντιστάθμισης κινδύνων, με ανταγωνιστική τιμολόγηση. 
 Στο πλαίσιο ενεργειών για την περαιτέρω ενίσχυση και υποστήριξη της δραστηριότητας επί επενδυτικών προϊόντων 
και υπηρεσιών και υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων γεγονότων στο εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, έλαβαν χώρα έργα 
που άπτονται επιχειρηματικού σχεδιασμού, εμπλουτισμού του εύρους των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 
αναβάθμισης των υφιστάμενων ή δημιουργίας νέων τεχνολογικών υποδομών, αναθεώρησης εσωτερικών διαδικασιών 
προς συμμόρφωση με τις επιταγές του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου.
 Ενδεικτικά, η Τράπεζα Πειραιώς προέβη σε επέκταση της συνεργασίας της με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Με-
γάλης Βρετανίας –η οποία χρονολογείται από το 2010– με τη σύναψη στρατηγικής συμφωνίας, βάσει της οποίας ορίζεται 
αποκλειστικός εντεταλμένος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη 
διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας στη χώρα μας. Η εν λόγω συμφωνία επικυρώνει την ηγετική θέση της Τράπεζας ως μοναδι-
κής εμπορικής τράπεζας στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επενδυτικού χρυσού επί δεκαετίας. 
 Με στόχο την προσέλκυση και διατήρηση των υφιστάμενων καταθέσεων, διευρύνθηκε το εύρος των προσφερόμε-
νων καταθετικών προϊόντων, ενδεικτικά, μέσω εκδόσεων Καταθέσεων Δυναμικών Αποδόσεων (επενδυτικό προϊόν  
με εγγυημένο κεφάλαιο).
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 Επίσης, στο πλαίσιο περαιτέρω εμπλουτισμού της προϊοντικής γκάμας, ξεκίνησε η διάθεση από το Δίκτυο Καταστη-
μάτων του προϊόντος «Στόχοι Ζωής» (αποταμιευτικό-επενδυτικό προϊόν τακτικών καταβολών σε Αμοιβαία Κεφάλαια 
της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ).
 Στον τομέα διαχείρισης περιουσίας πελατών μεγάλης οικονομικής επιφάνειας (HNWI), βασική επιδίωξη υπήρξε  
η διατήρηση και αξιοποίηση της υφιστάμενης πελατειακής βάσης, υιοθετώντας λύσεις προσαρμοσμένες στις εξελίξεις που 
έλαβαν χώρα στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές, καθώς και στην περαιτέρω αξιοποίηση νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων.
 Παράλληλα, στοχεύοντας στην ενίσχυση της εταιρικής εικόνας του Private Banking και την προβολή του υψηλού 
επιπέδου προσφερόμενων υπηρεσιών και των αξιών που διέπουν τη λειτουργία του, δημιουργήθηκε νέα εταιρική ταυ-
τότητα, με την υιοθέτηση και εφαρμογή νέου λογοτύπου και ακολούθησε σειρά ενεργειών προβολής μέσω ενημερωτι-
κών ημερίδων και παρουσιάσεων, έκδοσης εταιρικού φυλλαδίου, καταχώρισης σε περιοδικά κ.λπ. 
 Επικύρωση της αξιοπιστίας και της ποιότητας των υπηρεσιών στη διαχείριση περιουσίας αποτελεί και η κατά ISΟ  
πιστοποίηση από το φορέα T V Hellas που έχει αποκτήσει η Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατη-
γικής επί της μεθοδολογίας σχεδιασμού μοντέλων αξιολόγησης Ομολόγων, Μετοχών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Προ-
τύπων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων (με το συνδυασμό των ανωτέρω επενδυτικών επιλογών). Σύμφωνα με τη βαθμο-
λογία της τελευταίας συγκριτικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας επιθεώρησης, επιτυγχάνεται 
απόλυτη βαθμολογία, έναντι των λοιπών αξιολογηθέντων εταιρειών του κλάδου.
 Πρόσθετα, το Δεκέμβριο του 2016 ξεκίνησε από το Δίκτυο Καταστημάτων η διάθεση 5 νέων Αμοιβαίων Κεφαλαίων 
PiraeusInvest, υπό τη διαχείριση της Piraeus Asset Management Europe (PAME), θυγατρικής του Ομίλου της Τράπεζας 
με έδρα το Λουξεμβούργο. Πιο συγκεκριμένα, η PAME προέβη σε εμπλουτισμό των Α/Κ της με 3 νέα διεθνή Funds of 
Funds, ανταποκρινόμενη σε όλα τα προφίλ κινδύνου (συντηρητικό, ισορροπημένο, δυναμικό), και 2 νέα Βραχυπρόθε-
σμα Ομολογιακά (Enhanced Liquidity EUR, Enhanced Liquidity USD) Α/Κ, έχοντας πλέον στη φαρέτρα της 7 Αμοιβαία  
Κεφαλαία. Πέραν της διαχείρισης από τα εξειδικευμένα στελέχη της Piraeus Asset Management ΑΕΔΑΚ, αξίζει να το-
νιστεί ότι βασικό πλεονέκτημα για τον τελικό πελάτη-επενδυτή αποτελεί η έκδοση ονομαστικών μεριδίων σε επίπεδο 
τελικών μεριδιούχων απευθείας σε φορέα μητρώου στο Λουξεμβούργο. 
 Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, η Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ δραστη-
ριοποιείται πλέον τόσο στη διαχείριση επιμέρους Α/Κ (ΟΣΕΚΑ) –21 στην Ελλάδα και 7 στο Λουξεμβούργο– όσο και  
σε υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου ιδιωτών και θεσμικών πελατών, με σημαντικό μερίδιο αγοράς. Ενδεικτικό της 
εξειδικευμένης γνώσης και μακράς εμπειρίας που διαθέτουν οι διαχειριστές της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ 
αποτελεί το γεγονός ότι 22 εκ των 28 Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζονται παρουσίασαν το 2016 θετική απόδο-
ση, ενώ το σύνολο των θεσμικών χαρτοφυλακίων εμφάνισαν υπεραπόδοση έναντι του αντίστοιχου δείκτη αναφοράς  
την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενισχύοντας αφενός την εμπιστοσύνη των πελατών, αφετέρου τα έσοδα της εταιρείας.
 Πρόσθετα, κατατέθηκε φάκελος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επέκταση της άδειάς της σε ΑΕΔΟΕΕ (Ανώνυμη 
Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων), ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την υποστήριξη και 
ανάπτυξη της αγοράς των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και λοιπών Ασφαλιστικών Φορέων. Προς αυτή την 
κατεύθυνση διεξήχθη συνέδριο με θέμα «Διαχείριση Αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων», το οποίο έφερε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα το σύνολο των Ασφαλιστικών Φορέων σε συζήτηση για την επαγγελματική διαχείριση των αποθεματι-
κών τους, γεγονός που σηματοδοτεί τη θεσμοθέτηση της οργάνωσης ανάλογων συνεδρίων σε επαναλαμβανόμενη βάση.
 Τέλος, η Τράπεζα κατέχει, πέραν όλων των άλλων, ηγετική θέση στην ελληνική αγορά στις Υπηρεσίες Εκκαθάρισης 
και Διακανονισμού συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και Φύλαξης και Διοικητικής Διαχείρισης τίτλων, 
τόσο σε εγχώριους όσο και σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Αναγνώριση αυτού αποτελεί η τιμητική διάκριση "Market 
Outperformer" και "Category Outperformer" που κατέκτησε η υπηρεσία Custody & Securities Services από το διεθνούς 
κύρους περιοδικό Global Custodian για την απόδοσή της στα σημαντικότερα πεδία παροχής υπηρεσιών θεματοφυλα-
κής στην ελληνική αγορά, έπειτα από σχετική αξιολόγηση των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής. Στο πλαίσιο της 
προσπάθειας περαιτέρω ανάπτυξης των πωλήσεων και ενίσχυσης προμηθειών από επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσί-
ες, έλαβαν χώρα ενέργειες τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών θεματοφυλακής, σε συνδυασμό με την παροχή 
πρόσβασης σε επιλεγμένα επενδυτικά προϊόντα, μέσω ενός ολοκληρωμένου και ευέλικτου προϊόντος, απευθυνόμενου 
σε τελικούς πελάτες ελληνικών ΑΕΠΕΥ. Σημειώνεται ενδεικτικά ότι στο πελατολόγιο της Μονάδας Custody & Securities 
Services εντάσσονται ήδη 18 ελληνικές ΑΕΠΕΥ, με δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης εργασιών και επέκτασης συνεργασιών.
 Αναφορικά με τις επιδιώξεις για τα επόμενα έτη, η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγορών 
Ομίλου θα συνεχίσει να συνδράμει με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες στην υλοποίηση των στρατηγικών 
στόχων του Ομίλου, όπως, ενδεικτικά, την απεξάρτηση από το Ευρωσύστημα και την ενίσχυση των εσόδων από επεν-
δυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, προσφέροντας ποιοτικές και ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των πελατών.
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Aνάπτυξη και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας Picar ΑΕ
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 εταιρεία. Το μέγαρο CityLink φιλοξενεί  
τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Πειραιώς, καταλαμβάνοντας επιφάνεια 13.000 τ.μ., τα Αττικά Πολυκαταστήματα, 
τα οποία αναπτύσσονται σε επιφάνεια 25.000 τ.μ., καθώς και πλήρως ανακαινισμένα πολυκαταστήματα, θέατρα και 
χώρους εστίασης.

Πειραιώς Real Estate ΑΕ
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 υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων σε εταιρείες και κεφάλαια επενδυόμενα σε ακίνητη περιουσία. 
 Το 2016 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των τριών έργων ακινήτων στην Άρτα, συνολικού αναθεωρημένου προϋπολο-
γισμού €6,5 εκατ. Η εταιρεία παρείχε υπηρεσίες εκτιμήσεων ακινήτων με συνολικά έσοδα €3 εκατ. Οι συμβουλευτικές 
υπηρεσίες που αφορούν έργα που αναλύονται παρακάτω ανήλθαν σε συνολικές αμοιβές ποσού €302 χιλιάδων. 
 Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες property & facility management στην Ελλάδα για το Πολυχρηστικό Κέντρο CityLink  
στο κέντρο της Αθήνας, για το Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο «Λιμάνι» στη Θεσσαλονίκη και για το Εμπορικό και 
Ψυχαγωγικό Κέντρο Kosmopolis Park στην Κομοτηνή για λογαριασμό της Trastor ΑΕΕΑΠ, με συνολικές αμοιβές ποσού 
€894 χιλιάδων.
 Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών προς ημεδαπές εταιρείες real estate 
του Ομίλου, που ανέρχονται πλέον σε 16 και έχουν συνολική αξία ακινήτων που αποτιμάται περίπου σε €600 εκατ.  
Οι συνολικές αμοιβές για την εταιρεία από την παροχή διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ανήλθαν για το 2016 
σε ποσό €345.000.
 Η Πειραιώς Real Estate, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, 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 επιπλέον συγχρηματοδότηση €16,8 εκατ. από την Τράπεζα Πειραιώς). Η προμήθεια για το 2016 ανήλθε σε 
€110.000 και 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 Δημόσιο/Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσί-
ας Δημοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) σε θέματα καταγραφής, αξιοποίησης δημόσιας ακίνητης περιουσίας και αποκρατικοποιήσεων.
Συνοπτικά, η Πειραιώς Real Estate, μέσω συμβάσεων με τις εταιρείες Real Estate του Ομίλου στην Ελλάδα και  
στο εξωτερικό, διαχειρίζεται ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας περίπου €670 εκατ. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα για 
τον Όμιλο από τη λειτουργία των εταιρειών real estate ανέρχονται ετησίως σε περίπου σε €30 εκατ.

ETBA Βιομηχανικές Περιοχές (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 Τράπεζας Πειραιώς. Η εταιρεία ανήκει κατά 65% στην Τράπεζα Πειραιώς και κατά 35% 
στο Ελληνικό Δημόσιο.
 Κύριο αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εκμετάλλευση και η διαχείριση Βιομηχανικών Περιοχών 
(ΒΙΠΕ – ΒΕΠΕ – ΒΙΟΠΑ) και Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ). Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ είναι ο σημαντικότερος φορέας βιομηχανικού 
και επαγγελματικού real estate της χώρας.
 Η σημερινή αποστολή (mission statement) της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ είναι η αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των 
εκτάσεων των βιομηχανικών περιοχών, η δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων επιχειρηματικών πάρκων και η ολοκλη-
ρωμένη ανάπτυξη παροχής υψηλής ποιότητας συμβατικών και καινοτόμων υπηρεσιών, με στόχους:
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•  τη δημιουργία ενός βιώσιμου και κερδοφόρου οργανισμού του Ομίλου Τράπεζας 
Πειραιώς και του Ελληνικού Δημοσίου με σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα,

•  τη στήριξη των υπαρχουσών εγκατεστημένων επιχειρήσεων και τη διευκόλυνση 
επιχειρηματικών 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 βιομηχανικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης  
της χώρας και ειδικότερα στα θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών 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 εξορθολογίζοντας το κόστος λειτουργίας τους.
 Στις περιοχές ευθύνης της εταιρείας λειτουργούν περίπου 1.500 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν 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 Πειραιώς, προωθεί επίσης επενδύσεις με στόχο την ανάπτυξη νέων 
καινοτόμων δράσεων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής οικονομίας και με γνώμονα την κοινωνική ανταποδοτικότητα. 
 Το αναπτυξιακό-επενδυτικό σχέδιο της εταιρείας κινείται σε στρατηγικούς άξονες του κλάδου των Logistics καθώς 
επίσης και στη στήριξη των Επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις Βιομηχανικές Περιοχές με σχεδιασμό και προ-
σφορά υπηρεσιών που να διευκολύνουν τη λειτουργία τους. Βασικό ρόλο θα παίξει και το «Ελληνικό Ταμείο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης», θυγατρικός φορέας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, που ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2015.
 Στόχος του Ταμείου είναι η κεφαλαιακή του συμμετοχή σε βιώσιμες επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας  
οι οποίες ταυτόχρονα διατηρούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που διασφαλίζουν υψηλούς και μετρήσιμους κοινωνικούς 
και περιβαλλοντικούς δείκτες στο μέλλον.
 Η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ σε συνεργασία με την GOLDAIR Cargo, τον Αύγουστο 2016, κατέθεσε φάκελο συμμετοχής στο Διαγωνι-
σμό Παραχώρησης του Εμπορευματικού Πάρκου Θριάσιου Πεδίου. Το παραπάνω σχήμα ανέλαβε το έργο ως Προσωρινός 
Ανάδοχος στο τέλος του έτους 2016. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προκαταρκτικών ενεργειών έργου, η ημερομηνία 
έναρξης της παραχώρησης εκτιμάται ότι θα γίνει στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Η ανάπτυξη του Πάρκου θα γίνει σε δύο 
φάσεις, με συνολικό προϋπολογισμό έργων €120 εκατ. H συμμετοχή της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ θα ανέλθει σε ποσοστό 80%.
 Με την αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και τεχνογνωσίας της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και των ανθρώπινων πόρων της, τη 
βέλτιστη αξιοποίηση του υπάρχοντος αποθέματος βιομηχανικής γης, τη συνεργασία με την εξειδικευμένη χρηματοοι-
κονομική εμπειρία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Τραπεζικής, 
καθώς και τη θεσμική αρμοδιότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η Εταιρεία αναμένεται να προδιαγράψει μία αναπτυξιακή 
πορεία με θετικό πρόσημο.
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Διεθνείς Δραστηριότητες

Το διεθνές δίκτυο του Ομίλου Πειραιώς αποτελείται από 5 Τράπεζες στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από ένα 
κατάστημα στο Λονδίνο και στη Φρανκφούρτη και ένα γραφείο αντιπροσωπείας στη Μόσχα. Οι 5 τράπεζες έχουν την έδρα 
τους στην Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Ουκρανία, όπου το 2016 αριθμούσαν συνολικά 261 κατα-
στήματα, σύνολο Ενεργητικού €5,4 δισ., συνολικά δάνεια μετά από προβλέψεις €2,7 δισ. και συνολικές καταθέσεις €3,0 δισ. 
 Το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί το 2015 προς τις ελληνικές τράπεζες –εξαιτίας της επιβολής των πε-
ριορισμών κίνησης κεφαλαίων και της μακροοικονομικής και πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα– αναστράφηκε από  
τους πρώτους κιόλας μήνες του 2016. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε σημαντικά και η επιτυχία της αύξησης μετο-
χικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του προηγούμενου έτους. Ανακτήθηκε έτσι σημαντικά η εμπιστοσύνη 
στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και εισέρρευσαν στις Τράπεζες του Ομίλου Πειραιώς στο εξωτερικό καταθέσεις ύψους 
€200 εκατ. που αντλήθηκαν με χαμηλότερο κόστος εξαιτίας της διαρκούς αποκλιμάκωσης των επιτοκίων. Η αύξηση  
των καταθέσεων σε συνδυασμό με τον προσεκτικό ρυθμό πιστωτικής επέκτασης δημιούργησαν πλεονάζουσα ρευστότη-
τα άνω των €400 εκατ., που επιστρέφεται πλέον στη μητρική για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες με σημαντικά ευ-
νοϊκότερο κόστος χρηματοδότησης για τον Όμιλο.
 Οι περισσότερες χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος Πειραιώς είχαν το 2016 θετικό ρυθμό ανάπτυξης και 
μία γενικότερη βελτίωση των οικονομικών τους δεικτών, χωρίς όμως αυτό να συμβαδίζει απαραίτητα με το ρυθ-
μό πιστωτικής τους επέκτασης. Κύριες αιτίες αυτού είναι η αυστηρότερη εποπτεία από τις κεντρικές τράπεζες κάθε 
χώρας, το υψηλό ποσοστό δανεισμού, κυρίως των μεγάλων επιχειρήσεων, και το γενικότερο αρνητικό οικονομικό κλίμα  
που δυσχεραίνει τη λιανική τραπεζική.
 Η Ρουμανία γνώρισε το 2016 ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στα επίπεδα του 5%, με χαμηλά επιτόκια, χαμηλό δημόσιο 
χρέος και αυξημένη εγχώρια κατανάλωση, με μειώσεις φόρων και αυξήσεις στους μισθούς. Η πιστωτική επέκταση πα-
ρόλα αυτά παρέμεινε στα επίπεδα του 1%.
 Η Βουλγαρία εξακολούθησε να έχει δημόσιο χρέος χαμηλότερο από 30% του ΑΕΠ, ρυθμό ανάπτυξης στα επίπεδα 
του 3% και ανεργία 8%, ενώ συνέχισε να διαχειρίζεται με προσοχή τα δημοσιονομικά της πετυχαίνοντας έτσι μηδενικό 
δημοσιονομικό έλλειμμα. Ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης το 2016 διαμορφώθηκε στο 3%.
 H Σερβία ανέπτυξε το πραγματικό της ΑΕΠ κατά 2,5% με ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού (0,3%) και με  
την ανεργία να βαίνει μειούμενη.
 Η σχετικά χαμηλή πιστωτική επέκταση στις χώρες αυτές, σε συνδυασμό με το γενικότερο ευρωπαϊκό οικονομικό 
κλίμα και την τάση των ευρωπαϊκών τραπεζών για συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους σε τοπικό επίπεδο, οδηγεί 
όσες από αυτές έχουν επενδύσει στην περιοχή να επανεξετάσουν το μοντέλο που ακολουθούν και να επιλέξουν τις χώρες  
στις οποίες θα παραμείνουν. Οι ελληνικές τράπεζες είναι ακόμη πιο περιορισμένες, εξαιτίας των υποχρεώσεων  
που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ανταγωνισμού.
 Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται για το 2016 και η ανακεφαλαιοποίηση της θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς Κύ-
πρου Λτδ από την εταιρεία Holding M. Sehnaoui SAL και αριθμό άλλων επενδυτών, με €40 εκατ., που ολοκληρώθηκε  
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το Δεκέμβριο 2016, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές και από το Ταμείο Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας. Ταυτόχρονα, με αγορά ποσοστού μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου από τους επεν-
δυτές, το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στη θυγατρική της διαμορφώθηκε στο 17,7%. Ως αποτέλεσμα  
της συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) του Ομίλου Πειραιώς ενισχύθηκε κατά 
περίπου 15 μονάδες βάσης.
 Εκτός από την Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου, εντός του 2016 πραγματοποιήθηκε και η πώληση της εταιρείας Leasing 
που διέθετε ο Όμιλος στη Βουλγαρία με αγοραστή τοπικό επενδυτή. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο 2016  
στη Ρουμανία πώληση χαρτοφυλακίου διαγραμμένων δανείων ύψους €165 εκατ. με ιδιαίτερα επικερδείς όρους.
 Κατά το 2016 διεξήχθη για πρώτη φορά στη Βουλγαρία Asset Quality Review (AQR) από την Κεντρική Τράπεζα 
της Βουλγαρίας με βάση τη μεθοδολογία της ECB. Στην άσκηση συμμετείχαν όλες οι τράπεζες της Βουλγαρίας και εξε-
τάστηκε το 75% του χαρτοφυλακίου τους. Το αποτέλεσμα για την Piraeus Bank Bulgaria ήταν ιδιαίτερα θετικό, καθώς 
χρειάστηκε ιδιαίτερα μικρή προσαρμογή σε προβλέψεις, επιβεβαιώνοντας έτσι την ικανοποιητική ποιότητα του χαρ-
τοφυλακίου της τράπεζας, ενώ διατήρησε την κεφαλαιακή της επάρκεια σε πολύ υψηλό επίπεδο (22,7% σε σχέση με  
το όριο του 8%), όπως επίσης και τον δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) σε ποσοστό 21,2% 
(σε σχέση με το όριο του 6%).
 Συνοπτικά, οι βασικότεροι πυλώνες δράσης των διεθνών δραστηριοτήτων το 2016 ήταν:

•  Η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέσω της κατάλληλης διαχείρισης 
των πελατειακών σχέσεων και της στροφής προς ποιοτικούς πελάτες υψηλότερων 
αποδόσεων, καθώς και η ενίσχυση του δείκτη κάλυψης επισφαλών απαιτήσεων. Σε όλες 
τις θυγατρικές του εξωτερικού λειτουργούν από το 2014 επαρκώς στελεχωμένα τμήματα 
διαχείρισης του προβληματικού δανειακού χαρτοφυλακίου, τα οποία έχουν επεξεργαστεί 
εξατομικευμένες λύσεις ανά δάνειο και πελάτη.

•  Η διατήρηση των υψηλών επιπέδων κεφαλαιακής επάρκειας που ήδη διαθέτουν  
οι θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό. 

• Η επανάκτηση των καταθέσεων με την παράλληλη μείωση του κόστους άντλησής τους. 
• Η περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων.
•  Η διατήρηση των δεικτών ρευστότητας και η επιστροφή της πλεονάζουσας ρευστότητας 

στη μητρική. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, άνω των €400 εκατ. επιστράφηκαν στη 
μητρική, μειώνοντας έτσι τις απαιτήσεις χρηματοδότησης του Ομίλου μέσω ELA,  
με ρευστότητα χαμηλότερου κόστους. Επιπλέον, εντός του 2016 αποπληρώθηκαν 
από την Piraeus Bank Romania υποχρεώσεις ύψους €210 εκατ. που είχαν παρασχεθεί 
παλαιότερα στη θυγατρική για σκοπούς ρευστότητας.

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η επίτευξη οργανικής κερδοφορίας προ προβλέψεων συνόλου €48 εκατ. Το 2016,  
το σύνολο του Ενεργητικού των θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού ανήλθε σε €5,4 δισ. 

Ρουμανία 101 120 -19

Βουλγαρία 75 75 0

Σερβία 26 26 0

Αλβανία 39 39 0

Ουκρανία 18 18 0

Λονδίνο 1 1 0

Φρανκφούρτη 1 1 0

Σύνολο	 261	 280	 -19

Δίκτυο	Καταστημάτων 2016 2015 Μεταβολή

* Στα στοιχεία του 2015 εξαιρούνται οι διακοπτόμενες δραστηριότητες.
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 Οι συνεχιζόμενες διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου αποτέλεσαν το 7% του ενεργητικού του Ομίλου, το 28% του 
Δικτύου Καταστημάτων και το 20% του ανθρώπινου δυναμικού του.

* Στα στοιχεία του 2015 εξαιρούνται οι διακοπτόμενες δραστηριότητες.

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 3.650 4.149

Καταθέσεις 3.043 2.810

Εργαζόμενοι 3.583 3.680

Βασικά	Μεγέθη	(σε	€	εκατ.)* 2016 2015

Bank Relations
Λειτουργώντας σε ένα αρνητικά μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, όπου οι διατραπεζικές σχέσεις θυσιάζονται  
με ιδιαίτερη ευκολία στο βωμό της ανάγκης για μείωση των κινδύνων, οι δυνατότητες διεύρυνσης των τραπεζικών 
συνεργασιών είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Οι αυξημένοι κανονιστικοί έλεγχοι και οι θεσμικοί περιορισμοί κάνουν  
τις τράπεζες να αποστρέφονται την ανάληψη κινδύνου, ενώ, παράλληλα, μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που 
παραδοσιακά προσέφεραν ανταποκριτικές υπηρεσίες, επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική και τους στόχους τους,  
με σαφή διάθεση συνεχούς μείωσης του αριθμού συνεργαζόμενων τραπεζών. 
 Οι συνθήκες είναι ακόμη πιο δυσμενείς για τις ελληνικές τράπεζες, τόσο εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που βιώνει 
η Ελλάδα και έχει οδηγήσει στον κλονισμό της διεθνούς εμπιστοσύνης όσο και στην εφαρμογή των capital controls  
για δεύτερη συνεχή χρονιά, που δυσχεραίνουν την εκτέλεση ακόμη και των απλούστερων διεθνών συναλλαγών, με ση-
μαντικό αντίκτυπο στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 
 Στο εξαιρετικά αυτό δύσκολο και κυρίως ρευστό περιβάλλον, η Μονάδα Bank Relations κατάφερε τη χρονιά αυτή, 
όχι μόνο να διατηρήσει τις υφιστάμενες συνεργασίες της, αλλά και να προσφέρει νέα προϊόντα και υπηρεσίες για  
την κάλυψη των αναγκών της πελατείας. 
 Επιπλέον, υποστήριξε δυναμικά τις μονάδες, τα Καταστήματα και τις θυγατρικές του Ομίλου στην ποιοτικότερη 
εκτέλεση των εργασιών τους, αλλά και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη συνεργασία τους με την Τράπεζα Πει-
ραιώς. Αξιοσημείωτος ήταν ο ρόλος της Μονάδας και στην υποστήριξη των εμπορικών συναλλαγών με τράπεζες, καθώς 
και την υλοποίηση των trade facility προγραμμάτων των ΕΙΒ και EBRD. 
 Tέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επικοινωνία και ενημέρωση των ανταποκριτών για τα στρατηγικά βήματα  
της Τράπεζας που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξή της καθώς και για τις εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Piraeus Bank Beograd
Η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε παρουσία στην αγορά της Σερβίας το 2005 με την εξαγορά της Atlas Banka, η οποία 
κατόπιν μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd. Στα τέλη του 2016 διέθετε 26 καταστήματα. 
 Κατά τη διάρκεια του 2016 εντάθηκε περαιτέρω η προσπάθεια βελτίωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπε-
ζας με την ενεργητικότερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και τη στροφή προς πελάτες υψηλότερης 
απόδοσης, ιδιαίτερα στη λιανική τραπεζική.
 Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Σερβία για  
τις χρήσεις 2015-2016.

Ενεργητικό 427 444

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 365 361

Καταθέσεις 265 249

Καταστήματα 26 26

Εργαζόμενοι 451 452

Δραστηριότητες	στη	Σερβία	(σε	€	εκατ.) 2016 2015

Piraeus Bank Bulgaria
Το 1993 η Τράπεζα Πειραιώς ίδρυσε την Piraeus Bank Bulgaria, η οποία ήταν η πρώτη ξένη τράπεζα επί βουλγαρικού 
εδάφους. Στα τέλη του 2016, το δίκτυο αριθμούσε 75 καταστήματα σε όλη την επικράτεια, με μερίδιο αγοράς της τάξης 
του 3,4% σε όρους δανείων και μερίδιο 3,3% επί του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού της χώρας. 
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 Η Piraeus Bank Bulgaria κατά το 2016 αύξησε τις καταθέσεις της κατά 6%, μείωσε το επίπεδο των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων και ενίσχυσε περαιτέρω το δείκτη κάλυψης προβλέψεων. 

Ενεργητικό 1.499 1.502

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 914 1.080

Καταθέσεις 1.106 1.040

Καταστήματα 75 75

Εργαζόμενοι 871 885

Δραστηριότητες	στη	Βουλγαρία	(σε	€	εκατ.) 2016 2015

Piraeus Bank Romania
Η Piraeus Bank Romania ιδρύθηκε το 2000 για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστη-
ριοποιούνταν στη Ρουμανία, αλλά σύντομα επεκτάθηκε και σε όλους τους τομείς της τραπεζικής προς τοπικές επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά και αύξησε σημαντικά το δίκτυο καταστημάτων της, το οποίο σήμερα αριθμεί 101 καταστήματα, 
σε όλες τις σημαντικές πόλεις της χώρας.
 Κατά το 2016, η Piraeus Bank Romania: 

• Συρρίκνωσε το δίκτυό της με την παύση λειτουργίας 19 καταστημάτων.
• Μείωσε το ενεργητικό της, αλλά παράλληλα αύξησε τις καταθέσεις.
• Διατήρησε το δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε χαμηλά επίπεδα.

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

Ενεργητικό 1.472 1.581

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 797 835

Καταθέσεις 963 853

Καταστήματα 101 120

Εργαζόμενοι 1.337 1.435

Δραστηριότητες	στη	Ρουμανία	(σε	€	εκατ.) 2016 2015

Tirana Bank
H Tirana Bank ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στην Αλβανία το Σεπτέμβριο του 1996 και ήταν η πρώτη ιδιωτική 
τράπεζα που λειτούργησε στη χώρα. Σήμερα διαθέτει 39 καταστήματα σε όλη την επικράτεια και συγκαταλέγεται μεταξύ 
των κορυφαίων τραπεζών της χώρας.
 Κατά το 2016 η Tirana Bank διατήρησε το ενεργητικό της και τις καταθέσεις της στα ίδια επίπεδα, διατηρώντας 
ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, που μέρος τους επιστρέφεται στη μητρική. Η κερδοφορία της προ φόρων και 
προβλέψεων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.

Ενεργητικό 611 602

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 228 271

Καταθέσεις 466 460

Καταστήματα 39 39

Εργαζόμενοι 436 429

Δραστηριότητες	στην	Αλβανία	(σε	€	εκατ.) 2016 2015

JSC Piraeus Bank ICB
Η παρουσία της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία ξεκίνησε το 2007 με την εξαγορά της τοπικής τράπεζας International 
Commerce Bank. Στο τέλος του 2016 το δίκτυο της JSC Piraeus Bank ICB αριθμούσε 18 καταστήματα σε όλη τη χώρα.
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 Τα μεγέθη της Τράπεζας Πειραιώς στην Ουκρανία βαίνουν μειούμενα καθώς η δημοσιονομική και πολιτική αστάθεια 
στη χώρα επιβάλλουν την ανάγκη μείωσης των μεγεθών και τη στροφή από την παραδοσιακή λιανική τραπεζική σε 
εναλλακτικά δίκτυα, προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η Piraeus Bank 
ICB έχει καταφέρει να είναι κερδοφόρα μετά από φόρους.

Ενεργητικό 140 154

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 70 115

Καταθέσεις 60 52

Καταστήματα 18 18

Εργαζόμενοι 448 438

Δραστηριότητες	στην	Ουκρανία	(σε	€	εκατ.) 2016 2015

Τράπεζα Πειραιώς-Λονδίνο
Το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο λειτουργεί από το 1999 και εποπτεύεται από τις αρμόδιες 
τοπικές αρχές. 
 Το κατάστημα εξειδικεύεται: 

• Στο Personal Banking και στην παροχή εξειδικευμένων καταθετικών προϊόντων.
•  Στην παροχή στεγαστικών δανείων σε Έλληνες και Βρετανούς υπηκόους, που διαμένουν 

στη Μεγάλη Βρετανία και ενδιαφέρονται, κυρίως, για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας 
σε Ελλάδα, Μεγάλη Βρετανία και στις λοιπές χώρες, όπου έχει παρουσία ο Όμιλος  
της Τράπεζας Πειραιώς.

• Στην υποστήριξη εργασιών της Τράπεζας Πειραιώς Αθήνας και των θυγατρικών της.

Ενεργητικό 930 1.115

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 1.235 1.471

Καταθέσεις 40 26

Καταστήματα 1 1

Εργαζόμενοι 18 22

Κατάστημα	Τράπεζας	Πειραιώς	στο	Λονδίνο
(σε	€	εκατ.) 2016 2015

Τράπεζα Πειραιώς-Φρανκφούρτη
Το κατάστημα της Φρανκφούρτης εντάχθηκε στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς μετά το 1ο εξάμηνο του 2012 με  
την απόκτηση των υγιών στοιχείων της πρώην ΑΤΕ. 
 Το κατάστημα αποτελεί σήμερα τη μοναδική ελληνική τραπεζική παρουσία στη Γερμανία. 
 Το κατάστημα προσφέρει καταθετικά προϊόντα, web banking, εργασίες επί εγγυητικών επιστολών, πληρωμές και 
εμβάσματα εσωτερικού και εξωτερικού, ενώ εστιάζει, κυρίως, στην προσέλκυση καταθέσεων Ελλήνων πελατών.
 Στα τέλη του 2016 το Ενεργητικό ανήλθε σε €174 εκατ. και το προσωπικό σε 13 άτομα.

Ενεργητικό 174 152

Χορηγήσεις προ Προβλέψεων 14 16

Καταθέσεις 144 13

Καταστήματα 1 1

Εργαζόμενοι 13 14

Κατάστημα	Τράπεζας	Πειραιώς	στη	Φρανκφούρτη	
(σε	€	εκατ.) 2016 2015
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Τεχνολογία, Οργάνωση
και Κεντρικές Εργασίες

Τεχνολογία Ομίλου
Στο πλαίσιο της εναρμόνισης των προτεραιοτήτων της Μονάδας με το επιχειρηματικό πλάνο της Τράπεζας για το 2016, 
η Τεχνολογία Ομίλου επικεντρώθηκε στα ακόλουθα έργα και δραστηριότητες:

• Συμμόρφωση με θεσμικές και εποπτικές υποχρεώσεις. 
• Υποστήριξη εργασιών διαχείρισης αναδιαρθρώσεων και προβληματικού χαρτοφυλακίου.
•  Βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της Τράπεζας μέσω της περαιτέρω 

αυτοματοποίησης εργασιών και διαδικασιών.
•  Αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών της Τράπεζας, με την αξιοποίηση 

τεχνολογιών αιχμής.
• Διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 Με βάση τα προαναφερόμενα, υλοποιήθηκε ένα σημαντικό πλήθος από κρίσιμα έργα ενώ, όπως αποτυπώνεται 
στο ιστόγραμμα που ακολουθεί, οι επενδυτικές δαπάνες πληροφορικής εμφάνισαν αυξητική τάση για τέταρτη συνε-
χόμενη χρήση.
 Επιπρόσθετα, η αναλογία μεταξύ επενδύσεων και εξόδων Πληροφορικής της Τράπεζας ταυτίζεται με τον αντί-
στοιχο μέσο όρο 320 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως παρουσιάζει σε παγκόσμια έρευνά του ο συμβουλευτικός 
οίκος Gartner.



Αναλογία Λειτουργικών Δαπανών επί Επενδυτικών Δαπανών Πληροφορικής
για την Τράπεζα Πειραιώς
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Ανάπτυξη & Βελτίωση Πληροφοριακών Συστημάτων

Δράσεις Καινοτομίας 
Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ταχεία και ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, υλοποιήθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή 
η πρωτοποριακή υπηρεσία "e-Signature", η οποία είναι και η πρώτη στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Η νέα υπηρεσία 
παρέχει τη δυνατότητα να λαμβάνεται ηλεκτρονικά η υπογραφή πελατών και υπαλλήλων της Τράπεζας σε έντυπα και 
συμβάσεις. Βασικοί στόχοι της υπηρεσίας είναι η μετάβαση στο "Paperless Branch" και η καλύτερη ψηφιακή εμπειρία 
εξυπηρέτησης του πελάτη στα καταστήματα. Η Τράπεζα Πειραιώς, γνωστή για την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει στα 
θέματα Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, αποτελεί την πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που καταργεί την ανάγκη για ύπαρξη 
χαρτιού και στυλό στην υπογραφή αιτήσεων και συμβατικών εγγράφων. Εστιάζοντας στην υψηλού επιπέδου εξυπηρέτη-
ση, η Τράπεζα διαφοροποιείται θετικά στη συνείδηση του πελάτη και δημιουργεί την αντίστοιχη αξία. Οι διαδικασίες 
που απαιτούνται πλέον για τη διεκπεραίωση συναλλαγών:

•  απλοποιούνται, αφού δεν χρειάζεται η εισαγωγή της υπογραφής σε κάθε σελίδα του 
εκάστοτε εγγράφου, αλλά μόνο μία φορά στην τελευταία σελίδα μέσω του ειδικού tablet,

•  επιταχύνονται, γιατί η αίτηση ολοκληρώνεται πιο γρήγορα και μειώνεται η παραμονή  
στο κατάστημα, ενώ η επεξεργασία του αιτήματος ξεκινά άμεσα, 

•  είναι ακόμα πιο ασφαλείς –η υπογραφή χρησιμοποιείται στο έγγραφο στο οποίο εισήχθη 
και μόνο σε αυτό. Δεν μπορεί να αντιγραφεί ούτε και να χρησιμοποιηθεί σε άλλο έγγραφο. 
Τα ηλεκτρονικά έγγραφα που υπογράφονται φυλάσσονται προστατευμένα και με απόλυτη 
ασφάλεια– με σκοπό τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του πελάτη. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει 
πιστοποιηθεί από την εταιρεία Intesa Spa-IBM Company για την κρυπτογράφηση των 
δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό την ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων,

•  παρέχουν οργάνωση στον πελάτη, αφού πλέον μπορεί να διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο 
όλων των συμβάσεων, των αιτήσεων αλλά και των συναλλαγών –που πραγματοποιεί  
στο ταμείο– στο προσωπικό του e-mail, και

•  συμβάλλουν και στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού πλέον δεν χρησιμοποιείται χαρτί. 

 Το 2016 λειτούργησε πιλοτικά σε έξι καταστήματα ένας νέος σύγχρονος και πρωτοποριακός τύπος ταμείου 
(Paperless cashier) που προάγει την εξάλειψη του χαρτιού από το κατάστημα. Για να μπορέσει να επιτευχθεί το λεγόμενο 
"paperless" ταμείο χρειάστηκε ένας συνδυασμός νέων τεχνολογιών καθώς και περιφερειακών συσκευών με κυριότερα:

• contactless card reader για την αυτόματη αναγνώριση του πελάτη,
• e-Signature tablet για τη λήψη βιομετρικής ηλεκτρονικής υπογραφής,
•  scanner για την άμεση ψηφιοποίηση των εγγράφων που δεν υπογράφονται ηλεκτρονικά 

και την ταυτόχρονη αποθήκευσή τους σε ειδικό σύστημα, και
•  laser printer για τη φυσική εκτύπωση παραστατικών –εφόσον απαιτείται– καθώς και για 

την εκτύπωση των επιταγών.

 Το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-branch) της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει μία νέα τραπεζική εμπειρία, μέσα 
από έξυπνες υπηρεσίες και τεχνολογικές καινοτομίες. Ο πελάτης μπορεί να ανακαλύψει ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης και  
να πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του σε ένα φιλικό και άνετο περιβάλλον, τόσο τις καθημερινές με διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας όσο και τα Σάββατα. Ειδικότερα, στο κατάστημα παρέχονται:

•  Ταμίας από απόσταση (VTS). To VTS επιτρέπει στην Τράπεζα να προσφέρει στους 
πελάτες της τη μοναδική, σε παγκόσμιο επίπεδο, εμπειρία απομακρυσμένης πρόσβασης 
στις υπηρεσίες του ταμείου. Ο πελάτης μέσω μίας οθόνης –video κλήση– συνεννοείται με 
τον ταμία για τις συναλλαγές που επιθυμεί και με τη χρησιμοποίηση ειδικών συσκευών 
που ενεργοποιεί, ο ταμίας μπορεί να εκτελέσει το 90% των συναλλαγών του ταμείου.  
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Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε ευρώ με τη χρήση της ηλεκτρονικής τους υπογραφής.
•  Αυτόματες συναλλαγές. Στο χώρο αυτό μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτόματες και 

γρήγορες τραπεζικές συναλλαγές μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών 
easypay, του μηχανήματος αυτόματης ενημέρωσης βιβλιαρίου και του μηχανήματος 
άμεσης έκδοσης προπληρωμένης gift card της Τράπεζας Πειραιώς.

 Οι συναλλαγές στα μηχανήματα easypay γίνονται απλά και γρήγορα, είτε με την εισαγωγή μετρητών στο μηχάνημα 
είτε με χρήση κάρτας πιστωτικής/χρεωστικής/προπληρωμένης. Η χρήση του μηχανήματος δεν προϋποθέτει το να είναι 
κανείς πελάτης της Τράπεζας Πειραιώς.
 Στο μηχάνημα αυτόματης ενημέρωσης βιβλιαρίου δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης, γρήγορα και απλά, του βιβλια-
ρίου καταθέσεων των πελατών. Τέλος, είναι δυνατή η έκδοση με κατάθεση μετρητών και η άμεση παραλαβή προπληρω-
μένης κάρτας, φορτισμένης με το ποσό που καθορίζεται επί τόπου (ελάχιστο €10 και μέγιστο €255). Η κάρτα είναι ήδη 
ενεργοποιημένη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για αγορές ή ακόμα και ως δώρο.

•  Digital corner: στο χώρο αυτό προσφέρεται η δυνατότητα στον πελάτη –μέσω  
του διαθέσιμου ηλεκτρονικού υπολογιστή και των tablets– να πλοηγηθεί και να 
ανακαλύψει πόσο εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μπορεί να πραγματοποιήσει 
τις καθημερινές του συναλλαγές μέσω των βραβευμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.

•  Χώρος συνεργατών: σε αυτόν τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο παρουσιάζονται προϊόντα 
και υπηρεσίες από επιλεγμένους συνεργάτες της Τράπεζας Πειραιώς.

•  Facilitators: στο e-branch υπάρχει πάντα ένας υπεύθυνος εξυπηρέτησης, έτοιμος  
να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει για το πώς θα πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε από  
τις διαθέσιμες συναλλαγές.

•  Τηλεφωνική εξυπηρέτηση: στο χώρο αυτό είναι δυνατή η επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής 
κλήσης με έναν υπάλληλο της Τράπεζας Πειραιώς. 

•  Meeting room: δεν απαιτείται πλέον η επίσκεψη σε ένα κατάστημα της Τράπεζας 
Πειραιώς, για να συναντήσει ο πελάτης τον τραπεζικό συνεργάτη του. Μπορεί να κλείσει 
ραντεβού μαζί του στην αίθουσα συσκέψεων του e-branch.

Συστήματα Πληρωμών και Καταθέσεων
Η Τράπεζας Πειραιώς ανταποκρινόμενη στις νέες απαιτήσεις που προέκυψαν από το συνεχιζόμενο καθεστώς του πε-
ριορισμού στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls), υλοποίησε απαιτούμενες επεκτάσεις στις υποδομές της, ώστε να 
υποστηριχθούν άμεσα και με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο οι απαιτήσεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 
22/7/2016, που μεταξύ άλλων καθόριζε νέα όρια αναλήψεων λόγω εισερχόμενων εμβασμάτων, διαφοροποίηση στα 
όρια αναλήψεων στα ΑΤΜ, δημιουργία νέων ορίων ανάληψης μετρητών από τις καταθέσεις. Επιπλέον, κατά τη διάρ-
κεια του 2016 αυτοματοποιήθηκε η διαχείριση ειδικών ορίων όπως αυτά των Διπλωματών, Σχολικών Επιτροπών, των 
Vostro λογαριασμών ελληνικών τραπεζών. Τέλος, δόθηκε επιπλέον λειτουργικότητα στους χρήστες της Τράπεζας όσον 
αφορά τη διαχείριση των ορίων, με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας σε περιπτώσεις που απαιτούσαν 
μεταφορά ή ενοποίηση ορίων.
 Κατά τη διάρκεια της ίδιας χρονιάς υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η διαδικασία απόδοσης της ενιαίας ενίσχυσης των 
αγροτών και της ενίσχυσης για γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέσα 
από τη διαδικασία αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο 2016, έγιναν στους 
λογαριασμούς των δικαιούχων πάνω από 1,8 εκατ. πιστώσεις συνολικού ποσού €1,7 δισ., καθώς και η αυτοματοποιημένη 
διαχείριση των εισφορών/οφειλών τους σε ΕΛΓΑ, ΟΓΑ, ΓΑΙΑ, Επιχειρείν, Δάνεια και Κάρτα Αγρότη. Λίγους μήνες νωρίτερα, 
στα τέλη Απριλίου, είχε ολοκληρωθεί η απόδοση της ενιαίας ενίσχυσης και των «Πράσινων» καλλιεργειών που αφορούσε  
τη δεύτερη δόση του 2015 (1,25 εκατ. πιστώσεις συνολικού ποσού €700 εκατ.).
 Οι νέες λειτουργικότητες –όπως η πίστωση του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (KEA) μέσω εμβάσματος και 
προπληρωμένης κάρτας, οι άμεσες πληρωμές (urgent remittances) μέσω winbank, η δυνατότητα έκδοσης και ταυ-
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τόχρονης εξαργύρωσης εργοσήμου σε πίστωση λογαριασμού στη winbank αλλά και στα ταμεία της Τράπεζας– ικανο-
ποίησαν θεσμικές αλλά και πάγιες απαιτήσεις των πελατών της Τράπεζας, ανεβάζοντας την ποιότητα και την ταχύτητα 
της εξυπηρέτησης.
 Η μετάπτωση και χρήση των υποδομών της ΔΙΑΣ για την ανταλλαγή των αρχείων και των διμερών πάγιων εντολών 
πληρωμής, η οποία ξεκίνησε από την αρχή της χρονιάς, ολοκλήρωσε τη συμμόρφωση της Τράπεζας με τις απαιτήσεις 
της οδηγίας EC 260/2012 του SEPA/EPC. 
 Τα συστήματα πληρωμών της Τράπεζας επεκτάθηκαν ώστε σε διασύνδεση με τις υποδομές της winbank να εξα-
σφαλίσουν την ένταξη της Τράπεζας στο MyBank project. Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή υπηρεσία ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών που επιτρέπει στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα από κάποιον έμπορο εντός ή εκτός της χώρας τους, 
χρεώνοντας απευθείας τον τραπεζικό τους λογαριασμό, με ευκολία, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η Τράπεζα συμμετέχει  
στο MyBank και ως Buyer (Τράπεζα του Αγοραστή) και ως Seller (Τράπεζα του Εμπόρου), εντάσσοντας έτσι στο κύκλωμα 
αυτό και τους πελάτες αλλά και τους εμπόρους της. 
 Ένα σημαντικό προϊόν που εντάχθηκε σε παραγωγικό περιβάλλον είναι αυτό της Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγρο-
εφοδίων. Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η ενίσχυση, μέσω βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, των κα-
ταστημάτων γεωργικών εφοδίων με POS της Τράπεζας, με σκοπό την προμήθεια από τις εταιρείες χονδρικής όλων  
των απαραίτητων εφοδίων, τοις μετρητοίς, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή έκπτωση. Τελικός στόχος είναι η μετα-
κύλιση των εκπτώσεων αυτών στους παραγωγούς, οι οποίοι θα αγοράσουν από τα γεωπονικά καταστήματα τα απαραί-
τητα εφόδια για τις καλλιέργειές τους, με τις αγροτικές κάρτες, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το κόστος παραγωγής.
 Σε ό,τι αφορά τις συνεργασίες του αγροτικού τομέα και στα πλαίσια της διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήμα-
τος της Τράπεζας ΠΣΑ (Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αγροτών) με το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία η μετάπτωση στοιχείων δικαιούχων συστήματος ΠΣΑ προς το σύστημα ΟΠΣΑΑ και η μετάπτωση όλων 
των μηνιαίων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2016 από το σύστημα ΠΣΑ στο σύστημα ΟΠΣΑΑ.

Συστήματα Επιταγών και Προμηθειών
Κατά τη διάρκεια του 2016, εμπλουτίσθηκε η Εφαρμογή Διαχείρισης των Θυρίδων μέσω του αυτοματισμού συμπλή-
ρωσης και εκτύπωσης των συμβατικών εγγράφων, της δυνατότητας καταχώρισης στοιχείων αντικλήτου, και τέλος, του 
αυτοματισμού της διακοπής της μίσθωσης. Επιπλέον, υλοποιήθηκε νέος μηχανισμός αυτόματης διαχείρισης πιστώσεων 
σε λογαριασμούς συνδεδεμένους με κατασχετήρια ο οποίος επεξεργάζεται σε πραγματικό χρόνο τις πιστώσεις που γί-
νονται σε καταθετικούς λογαριασμούς των οποίων ο/οι δικαιούχος/οι είναι οφειλέτης/τες κατασχετηρίων, ξεκινώντας 
από το κατασχετήριο με την παλαιότερη ημερομηνία επίδοσης, και υπολογίζει το αντίστοιχο ποσό για τη δέσμευση και 
απόδοση οφειλόμενων ποσών, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του κατασχετηρίου, το ύψος της υπολειπόμενης απαίτη-
σης, το προστατευόμενο ποσό λόγω δήλωσης του συγκεκριμένου λογαριασμού ως ακατάσχετου, το προστατευόμενο 
ποσό λόγω χαρακτηρισμού της συγκεκριμένης πίστωσης ως μισθοδοσίας, το πλήθος των δικαιούχων του λογαριασμού 
και όλους τους υπόλοιπους κανόνες που διέπουν από νομικής πλευράς τη συγκεκριμένη διαδικασία.
 Ακόμα, εμπλουτίσθηκαν οι ημερήσιες ελεγκτικές αναφορές των καταστημάτων έτσι ώστε να έχουν στοχευμένη πλη-
ροφόρηση και να υπάρξει σημαντική μείωση του όγκου των εγγραφών προς έλεγχο.
 Η λειτουργικότητα των υποδομών της Τιμολόγησης και της Διαχείρισης Τιμολογιακής Πολιτικής Πελατών επεκτάθηκε 
σημαντικά μέσω της διασύνδεσής τους με σημαντικά συστήματα της Τράπεζας, όπως το νέο σύστημα των Εισαγωγών 
Εξαγωγών (ΤΙ), των Επιταγών, των Συναλλαγματικών, του Loan Origination συστήματος (LΟS), του συστήματος αιτήσε-
ων δανείων (Velti), της winbank, επιλεγμένων συναλλαγών του Cashier, έτσι ώστε να γίνεται αυτόματα ο υπολογισμός  
των προμηθειών αλλά και της τυχόν ειδικής τιμολόγησης του πελάτη. Αξιοποιώντας τη νέα λειτουργικότητα της υποδομής 
αναπτύχθηκαν και είναι ήδη σε παραγωγική λειτουργία δύο νέα (default) τιμολόγια προμηθειών για Μεγάλες Επιχειρήσεις 
και Ναυτιλία. Η επιλογή των τιμολογίων αυτών γίνεται αδιαφανώς με βάση την κατηγοριοποίηση του πελάτη (segment), 
ενώ υπάρχει διαφοροποιημένο εγκριτικό flow για τις ειδικές τιμολογήσεις ανάλογα με το τιμολόγιο της επιλογής. 

Επενδυτικά Συστήματα
Στα συστήματα Θεματοφυλακής αναπτύχθηκε λειτουργικότητα ενημέρωσης επί της Χειραγώγησης Αγοράς (Market 
Abuse). Αναπτύχθηκε εταιρική πράξη διαγραφής από την αποθήκη των πελατών των μετοχών διαγραφεισών εταιρειών,  
η οποία δημιουργεί αρχείο δεσμευμένων και ελεύθερων μετοχών, τις διαγράφει από την αποθήκη και ενημερώνει  
τον πελάτη μέσα από το μηνιαίο statement που του αποστέλλεται. Υλοποιήθηκαν επίσης βελτιώσεις και στον τρόπο 
υπολογισμού κατηγοριοποίησης επενδυτή και δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας μερίδας Νoμικού Προσώπου μέσω 
SATAPI για ναυτιλιακές εταιρείες χωρίς ΓΕΜΗ.
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 Στα συστήματα διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων πραγματοποιήθηκε η επανέναρξη λειτουργίας του προϊόντος 
«Στόχοι Ζωής», υλοποιήθηκε νέα διαδικασία cut-off, η οποία θα λειτουργεί με βάση την ώρα και θα επεξεργάζεται  
τους αντίστοιχους οίκους που έχουν cut-off τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ τροποποιήθηκαν οι προγραμματιστι-
κές δομές ώστε να υποστηριχθεί η αλλαγή του δικαιώματος υπερ-ανάληψης που προκύπτει από εξαγορά Αμοιβαίων 
Κεφαλαίων Αντιπροσώπευσης από 10% σε 30%. 

Συστήματα Συμβολαιακής Τραπεζικής
Για την «Κάρτα Αγρότη», έγινε η κατάλληλη παραμετροποίηση και η δημιουργία νέου συμβολαίου, το σύστημα ενη-
μερώθηκε με 190.000 παραγωγούς με προεγκεκριμένα όρια και υλοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις και 
τροποποιήσεις, ώστε η εφαρμογή να μπορεί να διαχειρίζεται το νέο αυτό πολυπληθές συμβόλαιο. 
 Αυτοματοποιήθηκαν οι διαδικασίες απόδοσης ορίων και εγκριτικών ελέγχων για νέους συμμετέχοντες συμβολαίου, 
διασύνδεσης με την εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων πιστοδότησης, υπολογισμού του τζίρου για νέους συμμετέχοντες 
με βάση κριτήρια που έχουν καταχωριστεί στο επίπεδο του συμβολαίου.

Συστήματα Ασφαλιστικών Προϊόντων
Εγκαταστάθηκαν σε παραγωγικό περιβάλλον οι λειτουργικότητες υποστήριξης των εργασιών «Καμπάνια Εκπτώσεων 
στο Λύσεις Υγείας Gold», καθώς επίσης των αποζημιώσεων «ΛΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ GOLD» Mednet, ενώ υποστηρίχθηκε μη-
χανογραφικά η διάθεση του Προϊόντος "Credit Cards Benefit & Debit Cards Benefit". Επιπλέον, υλοποιήθηκε λειτουργι-
κότητα για την υποστήριξη ασφαλίστρων ΔΕΙΑ, υπολογισμού ΤΕΑΑΠΑΕ, παροχής στατιστικών πλήθους πελατών και 
καμπάνιας Πρόσθετων Πράξεων/Ανανεώσεων.

Συστήματα Προθεσμιακών Καταθέσεων
Πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση των Προθεσμιακών Καταθέσεων "Loyalty", ώστε να υποστηριχθεί η δυνατότητα  
της λογιστικής παρακολούθησης του κυκλώματος των προθεσμιακών προς και από το Siebel, καθώς επίσης η εξαγωγή 
αναφορών και διαφόρων εκτυπωτικών προγραμμάτων.
 Στο πλαίσιο του προγράμματος επαναπροσέλκυσης κεφαλαίων, υλοποιήθηκαν οι απαραίτητες προγραμματιστικές 
υποδομές για την υποστήριξη των νέων προθεσμιακών καταθέσεων Αποφασ-easy, ANTI-STROFIIII, CASHBACKΕΥΡΩ.

Συστήματα υποστήριξης ATM/Καρτών/Switching
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η μετάπτωση των πιστωτικών καρτών των Τραπεζών πρώην Geniki Bank και πρώην 
Πανελλήνιας Τράπεζας, με αποτέλεσμα όλες οι πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς να διαχειρίζονται πλέον από 
ενιαίο πάροχο με σημαντικά οικονομικά οφέλη για την Τράπεζα.
 Υλοποιήθηκε το έργο εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος Safe Chargeback (SCB). Πρόκειται για ένα 
εργαλείο ολοκληρωμένης και συνολικής διαχείρισης των αμφισβητήσεων και των χρεώσεων/πιστώσεων, με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του λειτουργικού χρόνου και τη μείωση του λειτουργικού κόστους (ανθρωποώρες), διατηρώντας πα-
ράλληλα υψηλή την ποιότητα υπηρεσιών προς τους καρτούχους (Issuing) και τις συνεργαζόμενες με τον Όμιλο Πειραιώς  
επιχειρήσεις (Acquiring). Διασυνδέει όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρησιακές δομές (Δίκτυο Καταστημάτων, Call Center, 
winbank, ATM support, Customer Support κ.ά.), με σκοπό τόσο την άμεση και σωστή διαχείριση των αιτημάτων αμφι-
σβήτησης όσο και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.
 Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση εφαρμογής για την παραλαβή και επεξεργασία αρχείων δικαιούχων του Κοινωνικού 
Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) με σκοπό τη μαζική έκδοση και φόρτιση προπληρωμένων καρτών μέσω του παρόχου 
της Τράπεζας (Euronet). Μεταξύ άλλων, παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αλλά και χειροκίνητης ταυτοποίησης πελα-
τών, τήρησης ιστορικότητας κ.λπ.
 Όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών από το δίκτυο των ΑΤΜ/POS, υλοποιήθηκαν στο νέο switching σύστημα 
Authentic της NCR βελτιώσεις, νέες λειτουργικότητες και συναλλαγές, για την υποστήριξη του επιχειρησιακού σχεδια-
σμού της Τράπεζας σχετικά με την εξυπηρέτηση των πελατών στα κανάλια αυτά. Από αυτές, ενδεικτικά αναφέρονται:

•  Η υλοποίηση της νέας λειτουργικότητας για την ένταξη και λειτουργία στο δίκτυο της 
Τράπεζας ΑΤΜ με οθόνη αφής (touch screen), όπου οι επιλογές του πελάτη στη ροή της 
συναλλαγής γίνονται πάνω στην οθόνη του ΑΤΜ και όχι με πλήκτρα.
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•  Στο πλαίσιο του έργου e-branch, έγινε η υλοποίηση της νέας λειτουργικότητας για 
τα recycle ΑΤΜ (ATM με online καταθετήριο και διάθεση των χαρτονομισμάτων από 
καταθέσεις, σε αναλήψεις) που λειτουργούν εντός των e-branch.

•  Στο πλαίσιο του έργου Bank Wide Loyalty, υλοποιήθηκαν νέες συναλλαγές που 
σχετίζονται με τους πόντους (yellows) που προσφέρονται στον πελάτη (αγορές με 
χρεωστική κάρτα από POS με τη χρήση πόντων, εμφάνιση των πόντων του πελάτη  
στα ΑΤΜ).

•  Η υλοποίηση για την υποστήριξη των συναλλαγών πληρωμών με χρεωστική κάρτα 
λογαριασμών ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ και φόρου, στα POS που έχουν εγκατασταθεί σε ΔΕΗ/ΕΥΔΑΠ 
και ΔΟΥ, αντίστοιχα. 

Συστήματα Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
Πρωταρχικής σημασίας έργο για το 2016 ήταν ο ανασχεδιασμός της υπηρεσίας winbank for Retail (Ιδιώτες) 
και winbank for Business (Επιχειρήσεις). Με αρχιτεκτονική "responsive design", με ανανεωμένη και αρκε-
τά διαφοροποιημένη μορφή, η νέα σουίτα εφαρμογών winbank αποτελεί ένα σύγχρονο και εύχρηστο σύστη-
μα για κάθε χρήστη. Με σημαντικές βελτιώσεις στον τρόπο εύρεσης, απεικόνισης και χρήσης πληροφοριών πα-
ρέχει ένα δυναμικό, εύκολο, γρήγορο και άρτιο περιβάλλον που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία και το πνεύμα  
της Τράπεζας Πειραιώς. Η υπηρεσία εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες και λειτουργίες, ενσωματώνοντας νέα προϊόντα 
και παρέχοντας καινούργιες λύσεις στις καθημερινές ανάγκες των πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθούν:

•  IRIS Online Payments: Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων και πίστωσης 
λογαριασμού του δικαιούχου σε τρίτη τράπεζα στην Ελλάδα άμεσα. Οι υποχρεώσεις  
προς τρίτους καλύπτονται άμεσα με χαμηλό κόστος, χωρίς χάσιμο χρόνου και χωρίς 
καμία επιβάρυνση για το δικαιούχο.

•  Διαχείριση Εμβασμάτων: Παρακολούθηση και αναλυτική ενημέρωση για τα εισερχόμενα 
και εξερχόμενα εμβάσματα, με δυνατότητα υποβολής αιτήματος για τροποποίηση, 
ακύρωση ή επιστροφή. 

•  Ενημέρωση Δανείων/Χορηγήσεων: Αναλυτική πληροφόρηση για τα στοιχεία και  
το υπόλοιπο των δανείων/χορηγήσεων με ταυτόχρονη ενημέρωση για τις κινήσεις και  
το πλάνο αποπληρωμής.

•  Ενημέρωση Καρτών: Με την κορύφωση της χρήσης του πλαστικού χρήματος λόγω 
capital controls, η ενημέρωση για τα υπόλοιπα, τις κινήσεις και τις εγκρίσεις όλων  
των ειδών των καρτών (χρεωστικών/καταθετικών/προπληρωμένων), καθώς και  
η δυνατότητα online διαχείρισης των εκάστοτε ορίων, βοήθησε αποτελεσματικά  
στον έλεγχο των συναλλαγών από τους ίδιους τους πελάτες.

•  Συμβολαιακή Τραπεζική Αγροεφοδίων: Για τους πελάτες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
«Συμβολαιακή Τραπεζική Αγροεφοδίων», παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης και 
αξιοποίησης του χρηματοδοτικού τους προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες τους 
και το διαθέσιμο υπόλοιπό τους. Έτσι, μπορούν να επιμερίζουν και να ανακατανέμουν 
το συνολικό εγκεκριμένο όριό τους στις διάφορες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, 
προγραμματίζοντας τις ανάγκες τους και καλύπτοντας τις υποχρεώσεις τους.

•  My Bank: Η υπηρεσία My Bank δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη ενός ηλεκτρονικού 
καταστήματος να ολοκληρώνει τις αγορές του με απευθείας χρέωση του τραπεζικού του 
λογαριασμού μέσω web banking. Ο πελάτης κατευθύνεται από τη σελίδα  
του καταστήματος στη σελίδα της Τράπεζας, κάνει είσοδο στο web banking και 
ολοκληρώνει την πληρωμή του με άμεσο και εύκολο τρόπο.
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•  Η ανανεωμένη winbank επεκτάθηκε και στην πλατφόρμα του Phone Banking, ενώ 
παράλληλα υλοποιήθηκε και η δυνατότητα remote registration, για να μπορούν  
οι πελάτες να εγγραφούν στην υπηρεσία εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς  
να χρειάζεται να προσέλθουν σε κάποιο κατάστημα.

•  Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκαν 145 νέες πληρωμές σε φορείς και οργανισμούς,  
200 νέες πάγιες εντολές πληρωμής, ενώ δόθηκε η δυνατότητα της παρακολούθησης 
των εγγυητικών επιστολών και του εξωτερικού εμπορίου, και της διαχείρισης 
συναλλαγματικών των πελατών.

•  Οι νέες υπηρεσίες winbank for Retail και winbank For Business διακρίθηκαν το 2016  
με πλήθος βραβεύσεων, με σημαντικότερες τα Lighthouse e-volution Awards (Redesign 
ιστοσελίδας, Καινοτόμες Τραπεζικές Υπηρεσίες, Usability & UX Optimization, Mobile 
Banking, Design - Aesthetics) και τα Global Finance Awards (Best Consumer Digital Bank 
in Western Europe).

 Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζοντας την προσπάθεια για νέες εύχρηστες και πρωτοποριακές υπηρεσίες εμπλούτισε 
το winbank mobile banking app με την υπηρεσία one touch, μία νέα λειτουργικότητα για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση 
στην υπηρεσία με τη χρήση δακτυλικού αποτυπώματος, αυξάνοντας παράλληλα το επίπεδο ασφάλειας της υπηρεσίας. 
Η λειτουργικότητα one touch είναι διαθέσιμη σε συσκευές που διαθέτουν σαρωτές δακτυλικών αποτυπωμάτων (Touch 
ID/Fingerprint Scanner) με λειτουργικά iOS και Android, ενώ για τις υπόλοιπες συσκευές παρέχεται η δυνατότητα γρή-
γορης πρόσβασης quick login με χρήση 4ψήφιου PIN. Αξίζει να αναφερθεί ότι η λειτουργικότητα quick login ενίσχυσε 
σημαντικά τη χρήση της υπηρεσίας, αφού οι χρήστες που το ενεργοποίησαν έχουν αυξήσει σχεδόν κατά 50% τη δρα-
στηριότητά τους στο mobile banking. Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε για την υπηρεσία one touch με Silver award στα 
Cyta Mobile Excellence Awards 2016, στην κατηγορία «Σχεδιαστικές Καινοτομίες Mobile Εφαρμογών», και με Bronze 
award στα Bite Awards 2016 στην κατηγορία «Mobility και Mobile Εφαρμογές».
 Με άξονα την πρωτοπορία και την πρωτοτυπία, η Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθώντας όλες τις σύγχρονες εξελίξεις 
στον τομέα των καρτών διεθνώς, παρουσίασε πρώτη στην Ελλάδα τη νέα υπηρεσία ανέπαφων συναλλαγών καρτών 
μέσω κινητού τηλεφώνου, με την τεχνολογία εξομοίωσης καρτών HCE (Host Card Emulation). Με την τεχνολογία αυτή, 
η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας (αφού δεν χρησιμοποιείται η κάρτα SIM), η Τράπε-
ζα Πειραιώς είναι η μόνη που έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε όλη την πελατειακή βάση των καρτούχων της, 
εισάγοντας ένα νέο τρόπο πληρωμών. Με τη χρήση της τεχνολογίας Tokenization, τα πραγματικά στοιχεία της κάρ-
τας κρυπτογραφούνται χωρίς να αποθηκεύονται στην εφαρμογή ή σε οποιοδήποτε μέρος της τηλεφωνικής συσκευής, 
προσφέροντας απόλυτη ασφάλεια. H νέα υπηρεσία είναι στην ουσία ένα ψηφιακό πορτοφόλι, το οποίο εγκαθίσταται 
στο κινητό του καρτούχου. Έτσι, κάθε φορά που πραγματοποιεί μία αγορά σε οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα, αντί 
να χρησιμοποιήσει την ίδια την κάρτα, μπορεί να πλησιάσει το κινητό του τηλέφωνο στο τερματικό αποδοχής καρτών 
και να ολοκληρώσει άμεσα την πληρωμή του, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση. Η Τράπεζα Πειραιώς διακρίθηκε για το 
winbank wallet app, με Gold award στα Cyta Mobile Excellence Awards 2016 στην κατηγορία "Mobile Wallet".
 H Τράπεζα Πειραιώς εγκαινίασε το 2016 το Νέο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow. Το Πρόγραμμα yellow επιβραβεύει 
τα μέλη του για τη συνολική τραπεζική τους σχέση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν ήδη στην κατοχή τους ή 
θα αποκτήσουν. Τα "yellows" μπορούν να εξαργυρωθούν άμεσα στα pos και e-pos των μεγάλων επιχειρήσεων που συνερ-
γάζονται με το Πρόγραμμα, καθώς επίσης και στο site www.yellowday.gr. Τέλος, με στόχο την ευρεία ενημέρωση για το 
πρόγραμμα yellow η Τράπεζα δημιούργησε επίσης και το νέο ιστότοπο yellow.piraeusbank.gr. 
 Στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Πληρωμών Paycenter υλοποιήθηκε η νέα υπηρεσία "MasterPass Wallet". Το ψηφιακό 
πορτοφόλι αποτελεί ένα νέο τρόπο πληρωμής για συναλλαγές με κάρτες (πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες). 
Μέσω της πλατφόρμας ePOS Paycenter παρέχεται στους πελάτες των e-shops η δυνατότητα πληρωμής με ψηφιακά πορ-
τοφόλια MasterPass, τα οποία πορτοφόλια παρέχονται με τη σειρά τους από τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
 Μέσω της πλατφόρμας ePOS Paycenter υλοποιήθηκε επίσης η νέα υπηρεσία MyBank. Η υπηρεσία MyBank είναι μία 
πανευρωπαϊκή λύση online πληρωμών που δίνει τη δυνατότητα στον πληρωτή ενός ηλεκτρονικού καταστήματος να ολο-
κληρώνει τις αγορές του με απευθείας χρέωση του τραπεζικού του λογαριασμού χρησιμοποιώντας το web banking της 
τράπεζας συνεργασίας του. Η υπηρεσία λειτουργεί για όλους τους χρήστες web banking της Τράπεζας Πειραιώς, της Alpha 
Bank, της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank, καλύπτοντας το σύνολο σχεδόν των χρηστών web banking της Ελλάδας.
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Credit Systems
Κατά τη διάρκεια του 2016:

•  Έγινε αυτοματοποίηση της διαδικασίας Αξιολόγησης Αιτημάτων (FastTrack) με μηχανισμό 
αυτόματης αξιολόγησης (ACAT). 

•  Δόθηκε η δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων Μεταχρονολογημένων Επιταγών και  
η επικοινωνία των δύο συστημάτων μέχρι και την ολοκλήρωση του ελέγχου 
φερεγγυότητας για ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

•  Υλοποιήθηκε η εκκίνηση νομικού και τεχνικού ελέγχου ακινήτων μέσα από το LOS και  
η επικοινωνία με τα αντίστοιχα εξωτερικά συστήματα των Δικηγόρων και Μηχανικών. 

•  Δημιουργήθηκε νέα λειτουργικότητα στην πλατφόρμα Proxima+ της Πειραιώς Factoring 
ώστε να υποστηρίξει την ολική εκχώρηση τιμολογίων μέσω της Τράπεζας.

•  Ενσωματώθηκε μηχανισμός για την αυτόματη χρέωση εξόδων-προμηθειών όπως έξοδα 
τροποποίησης όρων σύμβασης, της υπέρβασης Position ή της Ανανέωσης πρότασης 
Συνεργασίας.

•  Έγινε διασύνδεση του LOS με το σύστημα διαχείρισης Εγγυητικών επιστολών και 
Ενέγγυων Πιστώσεων Trade Innovation.

•  Έγινε ανάπτυξη νέας scorecard για το ESMS που κατηγοριοποιεί τους πελάτες  
σε κατηγορίες κινδύνου βάσει του κλάδου δραστηριότητας και το σύνολο  
των πιστοδοτήσεων του κάθε πελάτη.

•  Ενσωματώθηκε στο LOS η πληροφορία του χαρακτηρισμού του πελάτη (Platinum, Gold) 
που λαμβάνεται υπόψη στην προτεραιοποίηση των αιτημάτων πιστοδότησής του.

•  Στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης Credit File και εγγράφων Εμπλοκών δόθηκε η δυνατότητα 
εισαγωγής εγγράφων στο LOS με επιπρόσθετη πληροφορία αυτή της πραγματικής 
ημερομηνίας του εγγράφου. Επιπλέον, προστέθηκε λειτουργικότητα φιλτραρίσματος  
των εγγράφων βάσει αυτής της ημερομηνίας.

•  Αναπτύχθηκε νέα λειτουργικότητα στο CSS για τις άυλες μετοχές, οι οποίες είναι 
ενεχυριασμένες και τηρούνται σε άλλη τράπεζα, καθώς και εξειδικευμένη υποδομή  
για την καταγραφή της ρευστοποίησης καλυμμάτων.

•  Μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής workflow, αυτοματοποιήθηκε η είσπραξη εξόδων 
στεγαστικών δανείων.

•  Βελτιώσεις στη ροή των ρυθμίσεων (Οικονομική Δυσχέρεια, ΔΕΚ, Συνάφεια αιτήσεων για 
τον ίδιο πελάτη, μετατροπή από CHF, Καταγγελία Δανείων σε CHF, Εμπλοκή, Ενοποίηση 
Διαχειρίσεων Προσωρινής, ένταξη της Διαχείρισης Οριστικής).

•  Υλοποίηση Retail Dashboards και ανάπτυξη εξειδικευμένων αναφορών Operational 
Reports.

•  Μηχανογραφική υποστήριξη και βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν τα αιτήματα 
μεταβολών δανείων πίστης ιδιωτών, από τη στιγμή της καταχώρισης αιτήματος μέχρι 
και την υλοποίησή του.

•  Ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου διαχείρισης των αιτήσεων εμπόρων. 
Υλοποιήθηκαν διαδικασίες υποβολής νέας αίτησης, όπως επίσης και έγκρισης 
καταναλωτικού δανείου ή πιστωτικής κάρτας μέσω εμπόρων, με σκοπό να επιταχυνθεί  
η εγκριτική διαδικασία μέχρι την εκταμίευση ή την έκδοση πιστωτικής κάρτας,  
ώστε να βελτιωθεί η θέση της Τράπεζας έναντι του ανταγωνισμού  
στην αγορά του Instant Credit.



120	 Έκθεση	Δραστηριοτήτων

•  Υλοποίηση του έργου διασύνδεσης της διαδικασίας καταχώρισης αιτημάτων Στεγαστικών 
και Καταναλωτικών δανείων με εξασφάλιση μέσω του συστήματος Velti, με τη ροή  
του νομικού ελέγχου μέσω του συστήματος APPIAN. 

•  Υλοποίηση του έργου για τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό MDI (Monthly Disposal 
Income), σύμφωνα με όσα ορίζει η νέα Πιστωτική Πολιτική Ιδιωτών. Με τη συγκεκριμένη 
υλοποίηση υποστηρίζονται αυτόματοι υπολογισμοί χωρίς παρέμβαση εγκριτικού, η 
δυνατότητα εφαρμογής καθορισμένων και ελεγχόμενων τροποποιήσεων στις μεταβλητές 
που μετέχουν στον υπολογισμό, όπου προβλέπεται παρέμβαση εγκριτικού, και η 
παραγωγή στατιστικών αναφορών.

Συστήματα Business Process Management
Κατά τη διάρκεια του 2016:

•  Εμπλουτίσθηκε η εφαρμογή Κατασχετηρίων με αυτοματισμούς που έχουν ως στόχο 
τη μείωση του φόρτου εργασίας των χρηστών, με νέες λειτουργικότητες (άρση 
κατασχετηρίου) και την εγκατάσταση συστήματος μελλοντικών πιστώσεων με στόχο την 
άμεση ενεργοποίηση των υποχρεώσεων της Τράπεζας έναντι των φορέων (ΓΓΠΣ, ΙΚΑ) κ.λπ.

•  Εμπλουτίστηκε η υφιστάμενη διαδικασία διαχείρισης αιτήσεων νομιμοποίησης 
Κληρονόμων, τόσο από τεχνολογικής πλευράς (σε νέα πλατφόρμα (Sail/Tempo)) όσο και 
από πλευράς λειτουργικότητας, όπου συμπτύχθηκε η διαχείριση των αιτήσεων  
της επαρχίας με τις αιτήσεις των αστικών κέντρων, ενώ και η έρευνα του χαρτοφυλακίου 
διεξάγεται συστημικά και συνολικά.

•  Εμπλουτίσθηκε η εφαρμογή Merchant Acquiring με νέες λειτουργικότητες, όπως Δελτία 
Μεταβολής, Κεντρικό Αρχείο Συμβάσεων, Αυτόματο άνοιγμα arrangement πελάτη. 
Επίσης, στο πλαίσιο τόσο της κεντρικής παρακολούθησης όσο και της κεντρικής 
απεικόνισης των δεδομένων, δημιουργήθηκε εργαλείο για Business Activity Monitoring.

•  Υλοποιήθηκε νέα διαδικασία για τη διαχείριση των νομικών ελέγχων με σκοπό  
την αυτοματοποίηση των ροών που σχετίζονται με τις διαδικασίες Νομικού Ελέγχου 
ακινήτων που χρειάζονται για τη δανειοδότηση με ενέχυρα ακίνητα. Οι νομικοί έλεγχοι 
ενεργοποιούνται αυτόματα από τα δανειακά συστήματα της Τράπεζας και ανατίθενται 
αυτόματα ως εργασίες σε δικηγόρους υπάλληλους της Τράπεζας ή και εξωτερικούς 
συνεργάτες ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκονται τα ακίνητα. Με την ολοκλήρωση  
των εργασιών ενημερώνονται αυτόματα και τα αντίστοιχα στοιχήματα διαχείρισης δανείων, 
ακινήτων και εγγράφων. Στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκε και εφαρμογή διαχείρισης 
δεδομένων δικηγόρων που θα χρησιμοποιηθεί και από άλλες εφαρμογές της Τράπεζας.

•  Υλοποιήθηκε νέα διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίου επιταγών πελατών (σε αντικατάσταση 
υφιστάμενης στο κεντρικό σύστημα της Τράπεζας), με σκοπό τόσο την αυτοματοποίησή 
της σε σχέση με την ενημέρωση του πελατοκεντρικού συστήματος όσο και  
τον εμπλουτισμό των ελέγχων που απαιτούνται στην εγκριτική διαδικασία. 

•  Υλοποιήθηκε νέα κεντρική διαδικασία διαχείρισης Αναγγελίας Συμβάντων, η οποία 
αρχικά διαχειρίζεται συμβάντα τύπου Ελλείματος/Πλεονάσματος Ταμείου και 
Χρηματαποστολών, Ληστείας και Υποκλοπής Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης 
(Καρτών). Η νέα κεντρική διαδικασία επικοινωνεί συστημικά και αυτόματα με το σύστημα 
risk της Τράπεζας (Open Pages) για την ενημέρωσή του σχετικά με τα συμβάντα. 

•  Υλοποιήθηκε νέα διαδικασία Βεβαίωσης Οφειλών πελατών ή κληρονόμων, η οποία 
εκκινείται από τα καταστήματα, όπου ταυτοποιείται ο πελάτης ή/και ο αποθανών, 
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έπειτα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα έγγραφα και τέλος ενημερώνεται το κεντρικό 
σύστημα που εκδίδει τις βεβαιώσεις. Ο στόχος που επετεύχθη ήταν η γρήγορη και 
αυτοματοποιημένη συγκέντρωση των αιτήσεων στο κεντρικό σύστημα.

Συστήματα Business Intelligence και Customer Relationship Management
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ανασχεδιάσθηκε και αναβαθμίσθηκε η πλατφόρμα Contact & Sales 
Management (RMA) της Τράπεζας. H εφαρμογή με αυτήν την αναβάθμιση μπορεί να διαχειριστεί ένα μεγάλο και ση-
μαντικό πελατολόγιο της Τράπεζας και συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τα Affluent και Small 
Business Segments, καθώς και τους Restructuring Officers.
 Ολοκληρώθηκε και διατέθηκε στην πελατεία της Τράπεζας το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης της πιστότητάς τους 
(Bank Wide Loyalty), με την ονομασία Yellow. Μέσω αυτού, oι πελάτες έχουν τη δυνατότητα, μέσα από μία μεγάλη γκάμα 
συμπεριφορών τους σχετικά με τα προϊόντα της Τράπεζας, να κερδίζουν πόντους και αντίστοιχα να τους εξαργυρώνουν 
σε επιλεγμένους συνεργάτες με χρήση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Το έργο συμπεριλαμβάνει τη διασύνδε-
ση μίας σειράς συστημάτων της Τράπεζας, όπως Siebel, Talos/Yellowday, ICE, winbank, ΑΤΜ, winbank Mobile, καθώς 
και διασύνδεση όλων των συστημάτων και καναλιών με συγκεκριμένα POS εμπόρων για όλους τους MSPs της αγοράς.  
Η υλοποίηση δίνει δυνατότητες advanced personalization ανά πελάτη.
 Νέα υλοποίηση στο ICE για καμπάνια «Ευχαριστούμε». Υλοποιήθηκε η απαραίτητη λειτουργικότητα στο πελατοκε-
ντρικό σύστημα ICE, ώστε οι πελάτες που μετέχουν στην καμπάνια, προσερχόμενοι στο κατάστημα, να ενημερώνονται 
ότι συμμετείχαν σε κλήρωση για τις καταθέσεις που διαθέτουν στην Τράπεζα. 
 Η εφαρμογή Cheques Performance Management αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για το Treasury της Τράπε-
ζας μέσω της οποίας μπορεί να παρακολουθεί την ημερήσια εικόνα των κινήσεων των πελατών, σε ό,τι αφορά  
τα Εμβάσματα, είτε εισερχόμενα είτε εξερχόμενα, και τις Επιταγές. Η ανάλυση των εμβασμάτων αναλύεται σε εξερ-
χόμενα-εισερχόμενα και περιγράφει, σε επίπεδο Τράπεζας και πελάτη, προς ποια χώρα και ποια τράπεζα κατευθύν-
θηκαν τα εμβάσματα των πελατών, όπως αντίστοιχα από ποια χώρα και τράπεζα είναι η προέλευσή τους. Ο αναλυτής 
έχει τη δυνατότητα μέσα από μία σειρά επιλογών να φιλτράρει και σε πραγματικό χρόνο να μπορεί να δει την εικόνα  
των δεδομένων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του πελάτη ή/και με τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, δίνοντας  
μία πολυδιάστατη και άμεση πληροφόρηση. Παρόμοια ανάλυση έχει δημιουργηθεί για τις επιταγές, δίνοντας τη συνολι-
κή εικόνα των ποσών που εκδόθηκαν από την Τράπεζα ή εμφανίστηκαν σε αυτή.
 Η εφαρμογή Asset Performance Management, στην πρώτη της φάση, περιέχει τα δεδομένα για τα αμοιβαία κε-
φάλαια που διαχειρίζεται η Τράπεζα, με ανάλυση σε επίπεδο ISIN αμοιβαίου και οίκου. Παρέχει καθημερινά αναλυ-
τική πληροφόρηση σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, πελάτη και συναλλαγής, δίνοντας άμεση δυνατότητα στον αναλυτή  
να διαμορφώσει τα αποτελέσματά του ανάλογα με τις επιλογές και τις ανάγκες του, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω  
στα συμπεράσματά του. Η εφαρμογή αναλύει τις συναλλαγές των πελατών σε συνάλλαγμα και χρυσό.
 Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή πληροφόρησης που αφορά τον Αγροτικό Τομέα της Τράπεζας. Αυτό επιτεύ-
χθηκε μέσω δημιουργίας νέων πολυδιάστατων δομών πληροφόρησης (κύβων) είτε μέσω του εμπλουτισμού των υπαρ-
χουσών δομών με ειδικές ενδείξεις για τους Αγρότες και τα αγροτικά προϊόντα. Επιπρόσθετες αναφορές διατέθηκαν  
στα νέα Επιχειρηματικά κέντρα Αγροτικού Τομέα.
 Διατέθηκε αναβαθμισμένο BI Portal, παρέχοντας πλέον, μεταξύ άλλων, ένα ενιαίο περιβάλλον πληροφόρησης  
για όλο το Δίκτυο της Τράπεζας. Παρέχεται πλέον η δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών ή προτυποποιημένων αναλύσε-
ων και αναφορών, μέσω σύγχρονων τεχνολογιών Self Service BI.
 Ολοκληρώθηκε, και διατέθηκε προς χρήση, η νέα πολυδιάστατη δομή πληροφοριών (κύβος) που φτιάχτηκε για  
τη Διαχείριση Χρηματικού, έργο που είχε ξεκινήσει μέσα στο 2015.

Συστήματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
Στο σύστημα Anti-Money Laundering της Τράπεζας αναπτύχθηκε νέος μηχανισμός για τη διαδικασία ενημέρωσης του 
συστήματος των λιστών της world check, επιτυγχάνοντας καλύτερο έλεγχο και αποτελεσματικότερη ανίχνευση και 
επιδιόρθωση ενδεχόμενων αστοχιών.
 Εμπλουτίσθηκε σημαντικά η βάση Μητρώου Λογαριασμών με περαιτέρω πληροφόρηση, προκειμένου, πέραν των 
online Μηνυμάτων, να καταστεί εφικτή η εξυπηρέτηση των μαζικών αιτημάτων ΣΔΟΕ.
 Με σκοπό την αναλυτική διαχείριση και παρακολούθηση των υποχρεώσεων προς τις Εποπτικές Αρχές, υλοποιήθηκε 
εξειδικευμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποχρεώσεων. 
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 Στο πλαίσιο απαιτήσεων της ΓΓΔΕ για την αποστολή αρχείων διερευνώμενων προσώπων, θεσπίσθηκε εξειδικευμένο 
διαδικαστικό πλαίσιο με σκοπό την εναρμόνιση των εφαρμογών της Τράπεζας σύμφωνα με τους κανόνες της ΓΓΔΕ,  
την παραλαβή μαζικών αιτημάτων και την αποστολή στοιχείων προϊόντων, κινήσεων, σχέσεων και πελατών που ταυτο-
ποιήθηκαν, τόσο για καταθετικά, προθεσμιακά, δανειακά όσο και επενδυτικά προϊόντα.

Λειτουργία και Τεχνολογικές Υποδομές

Υποδομές Δικτύου Καταστημάτων
Βελτίωση Υποδομών Καταστημάτων
Με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών ξεκίνησε η εγκατάσταση της νέας πλατφόρμας Paperless cashier, 
που δίνει τη δυνατότητα ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υπογραφής στο ταμείο και συμβάλλει σημαντικά στη μείωση 
του αριθμού των εκτυπωμένων παραστατικών. Συνολικά στα πλαίσια της πρώτης φάσης, ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 
202 tablets σε 53 καταστήματα του Δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς. 
 Για τις ανάγκες του έργου e-Signature ολοκληρώθηκαν 957 εγκαταστάσεις tablets στο δίκτυο επαρχίας. Συνολικά,  
η υπηρεσία e-Signature έχει εγκατασταθεί σε 3.547 θέσεις εργασίας στο σύνολο του Δικτύου Καταστημάτων.
 Επεκτάθηκε η χρήση του συστήματος προτεραιότητας NemoQ σε 170 καταστήματα, παράλληλα με την αναβάθμιση 
στη νέα έκδοση, μέσω της οποίας παρέχεται κεντροποιημένη διαχείριση και παραγωγή αναφορών καθώς και δυνατότη-
τα πρόσθετων υπηρεσιών προς τους πελάτες.
 Επεκτάθηκε σε 34 καταστήματα του Δικτύου το σύστημα προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων XIBO για την προ-
ώθηση των προϊόντων του Ομίλου.

Παροχή της εφαρμογής συνεργατικής επικοινωνίας στα καταστήματα
Για τη βελτίωση της επικοινωνίας στο δίκτυο καταστημάτων αναπτύχθηκε η υπηρεσία Jabber, που βελτιώνει τη χρη-
στικότητα των τηλεφωνικών συσκευών, συμβάλλοντας σημαντικά στην τηλεσυνεργασία των υπαλλήλων με λειτουργίες 
όπως chat, click to call, λίστα εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων κ.ά.
 Η υπηρεσία αναπτύχθηκε σε όλο το Δίκτυο καταστημάτων και χρησιμοποιείται τόσο εντός του καταστήματος όσο 
και μεταξύ καταστημάτων. 

Αναβάθμιση γραμμών επικοινωνίας
Με στόχο τη βελτίωση της επικοινωνιακής διαθεσιμότητας των συστημάτων αυτόματων συναλλαγών (ATM, APS και 
ΒΙΟ) και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των υπηρεσιών, αναβαθμίστηκαν οι δικτυακές υποδομές  
στα offsite σημεία παρουσίας της Τράπεζας. Πλέον, όλα τα σημεία χρησιμοποιούν τόσο ενσύρματο όσο και ασύρματο 
τρόπο επικοινωνίας διασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα με τα κεντρικά συστήματα.

Συσκευές αυτόματης εξυπηρέτησης πελατών
Με στόχους τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και τη διασφάλιση της λειτουργίας των Συ-
στημάτων Αυτόματων Συναλλαγών, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από παρεμβάσεις. Ειδικότερα:

•  Ενισχύθηκε το Δίκτυο ΑΤΜ εγκαθιστώντας δεύτερη συσκευή ΑΤΜ σε 17 επιλεγμένα 
σημεία, 2 σε νέα καταστήματα και 123 σε νέα offsite σημεία. Επιπρόσθετα, 
υλοποιήθηκαν 91 εγκαταστάσεις ΑΤΜ με online καταθετήριο, ανεβάζοντας το συνολικό 
αριθμό σε 342 ΑΤΜ (ποσοστό 30% του δικτύου ΑΤΜ στα καταστήματα). 

•  Ενισχύθηκε η παρουσία και λειτουργία του δικτύου APS/ΒΙΟ/SPP με εγκαταστάσεις 90 νέων 
μηχανών ΒΙΟ (Bank In Office). Από αυτές, 40 ήταν με διπλό καταθέτη και 50 ΒΙΟ mini. 

•  Παράλληλα, έγινε επέκταση του δικτύου των αυτόματων εκτυπωτών passbook (SPP)  
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου paperless cashier.

•  Έγινε πιλοτική εγκατάσταση δύο TTW APS στο πλαίσιο της βελτίωσης εξυπηρέτησης  
των πελατών με την παροχή δυνατότητας πληρωμών σε ώρες που δεν λειτουργούν  
τα καταστήματα.

•  Πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση των Unixfor APS (συνολικά 392 συσκευές) και Printec 
APS (συνολικά 175 σημεία) με την εγκατάσταση POS προκειμένου να δοθεί προς  
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τους πελάτες η δυνατότητα πληρωμής με κάρτα. 
•  Για την ενίσχυση της ασφάλειας λειτουργίας του δικτύου ΑΤΜ και την προστασία από 

νέες μεθόδους επιθέσεων (ATM skimming), πραγματοποιήθηκε αφενός μεν εγκατάσταση 
συστήματος Ασφάλειας (Terminal security) για την προστασία από κακόβουλες 
παρεμβάσεις, αφετέρου δε εγκατάσταση του απαιτούμενου υλικού και λογισμικού για  
την προστασία του δικτύου από επιθέσεις που αποσκοπούν στην αφαίρεση χρημάτων 
μέσω παρέμβασης στο μηχανισμό καταμέτρησης.

•  Σχεδιάσθηκαν, κατασκευάσθηκαν με τη συνδρομή συνεργάτη και εγκαταστάθηκαν  
τα πρώτα εξειδικευμένα συστήματα για νέου τύπου συναλλαγές, όπως συσκευή 
κατάθεσης κερμάτων, μηχάνημα παράδοσης προπληρωμένων καρτών, συσκευή 
απομακρυσμένης εξυπηρέτησης ταμειακών συναλλαγών προς τους πελάτες (Ταμίας  
από απόσταση) με τη χρήση video-κλήσης. Οι πρώτες εγκαταστάσεις έγιναν στα τρία 
νέου τύπου e-branches που δημιουργήθηκαν στο τέλος του χρόνου. 

Αναβάθμιση Τεχνολογικών Υποδομών Μηχανογραφικών Κέντρων
Με συνέπεια στο στόχο αφενός για συνεχή βελτίωση της διαθεσιμότητας και απόδοσης των Τεχνολογικών Υποδομών 
της Τράπεζας, αφετέρου για την αποτελεσματική και ασφαλή διαχείριση της λειτουργίας τους, πραγματοποιήθηκαν  
μία σειρά από επεμβάσεις με σημαντικότερες τις ακόλουθες: 
 Έγινε αναβάθμιση των κεντρικών συστημάτων AS/400 (παραγωγής και εφεδρικό) σε νέο βελτιωμένο hardware 
(E880) με όφελος την καλύτερη διαχείριση πόρων, την αυξημένη ταχύτητα απόκρισης, τη χρήση νέας αρχιτεκτονικής/
δυνατοτήτων και παράλληλα τη μείωση κόστους χρήσης.
 Έγινε αναβάθμιση του δικτυακού εξοπλισμού των δύο κύριων Data Centers, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και τη βελ-
τίωση των χαρακτηριστικών του. Τα νέα δικτυακά συστήματα υποστηρίζουν ταχύτητες 10G για βελτίωση της απόδοσης 
και έχουν αυξημένα χαρακτηριστικά διαθεσιμότητας λόγω της νέας αρχιτεκτονικής αλλά και του βελτιωμένου λειτουρ-
γικού συστήματος.
 Ολοκληρώθηκε η πρώτη υλοποίηση υποδομής BIG DATA για την Τράπεζα, συγκεκριμένα, μία πλατφόρμα η οποία μπο-
ρεί να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες διατήρησης, διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων πολύ μεγάλου όγκου. 
 Ως πρώτη παραγωγική δοκιμή επιλέχθηκε η μετάπτωση του συνόλου των ιστορικών δεδομένων των αρχείων κατα-
γραφής της winbank. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, καθώς επετεύχθη:

• Σημαντική μείωση αναγκών χώρου σε κεντρικά και δαπανηρά enterprise storage systems.
• Σημαντική μείωση χρόνου αναζήτησης δεδομένων.
• Σημαντική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των ροών. 

 Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών λήψης αντιγράφων ασφαλείας, όπως διαμορφώθηκαν από τη συγχώνευ-
ση των Τραπεζών και τις νέες θεσμικές απαιτήσεις πραγματοποιήθηκε ολική αντικατάσταση της λειτουργικής υπο-
δομής λήψης αντιγράφων ασφαλείας από νέα σύγχρονης τεχνολογίας. Μέσω της νέας υποδομής τα οφέλη είναι 
πολλαπλά και συγκεκριμένα:

• Άμεση διαθεσιμότητα των αντιγράφων ασφαλείας.
•  Διαφύλαξη εφεδρικού αντιγράφου και σε χώρο εκτός του Κεντρικού  

Μηχανογραφικού Κέντρου.
•  Σημαντική μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης της συνολικής διαδικασίας λήψης 

αντιγράφων ασφαλείας. 
• Σημαντική μείωση του χρόνου ανάκτησης δεδομένων.

 Πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του κεντρικού αποθηκευτικού συστήματος δεδομένων (SAN) από νέο, πλέον 
σύγχρονης τεχνολογίας, τόσο στο Κεντρικό Μηχανογραφικό Κέντρο όσο και στο Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο.
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 Με την αντικατάσταση επιτεύχθηκαν: 

•  Βελτιωμένη απόδοση των κρίσιμων εφαρμογών (winbank, ATM) σε συνθήκες  
υψηλού φόρτου.

•  Βελτίωση του χρόνου μετάβασης του συνόλου των κρίσιμων εφαρμογών  
στο Εναλλακτικό Μηχανογραφικό Κέντρο. 

•  Υλοποίηση νέων αυτοματοποιημένων διεργασιών για τη διαχείριση του αποθηκευτικού 
χώρου δεδομένων (disk storage).

•  Σημαντική μείωση σε ενεργειακές απαιτήσεις (ψύξη και κατανάλωση ρεύματος) καθώς 
και απαιτήσεων σε χώρους εγκατάστασης.

Βελτιώσεις σε Υποδομές Ασφάλειας
Για την απρόσκοπτη λειτουργία των υποδομών, την παρακολούθηση και μείωση των κινδύνων που τις απειλούν και  
την ασφάλεια των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε μία σειρά από έργα: 

•  Αναπτύχθηκε υπηρεσία ελέγχου σύνδεσης των PC στο εσωτερικό δίκτυο της Τράπεζας  
(με χρήση του προτύπου ασφαλείας δικτύου 802.1x), με την οποία βελτιώνεται  
η ασφάλεια της υποδομής πληροφορικής αποκλείοντας την πρόσβαση  
σε μη εξουσιοδοτημένα συστήματα.

•  Αντικατάσταση μηχανισμού ελέγχου πρόσβασης σε κεντρικές υποδομές (Privilege Identity 
Management) με σκοπό τον έλεγχο και την καταγραφή των προσβάσεων των χρηστών 
σε κρίσιμες εφαρμογές της Τράπεζας. Τα κύρια οφέλη είναι η διασφάλιση  
της ακεραιότητας των δεδομένων της Τράπεζας και η μέγιστη δυνατή καλή λειτουργία 
του συνόλου των κρίσιμων υποδομών. 

•  Ανάπτυξη εφαρμογής ελέγχου και καταγραφής συμμόρφωσης των συστημάτων  
με πολιτικές ασφάλειας και ορθής λειτουργίας. Με την εφαρμογή αυτή υπάρχει διαρκής 
έλεγχος σε παραμέτρους λειτουργίας των εξυπηρετητών (servers) όπως:

 •	 Ενημερώσεις	ασφάλειας
 •	 Λογισμικό	προστασίας	από	ιούς	(Symantec	Antivirus)
 •	 Λογισμικό	αντιγράφων	ασφαλείας	(EMC	Networker)
 •	 Έκδοση	λειτουργικών	συστημάτων
 •	 Ονόματα	χώρου	(domain	names)	και	certificates	expirations	

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Το 2016 υλοποιήθηκε μία σειρά έργων και εγκαταστάσεων εξειδικευμένων συστημάτων, με στόχο τη μέγιστη δυνατή 
θωράκιση της ασφάλειας των υποδομών των Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας αλλά και την προστασία  
των πελατών της.

Έλεγχοι Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών
Στο πλαίσιο ελέγχων της ασφάλειας, τόσο των πληροφοριακών συστημάτων της Τράπεζας όσο και των θυγατρικών 
της σε εσωτερικό και εξωτερικό, διεκπεραιώθηκε ένα πλήθος περιοδικών αλλά 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 συνερ-
γάτες στις εφαρμογές Ηλεκτρονικής Τραπεζικής, σε πληροφοριακούς ιστότοπους του Ομίλου, καθώς και σε διάφορες 
εφαρμογές, εξυπηρετητές και βάσεις δεδομένων.
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Βελτιστοποίηση Υφιστάμενων και Εγκατάσταση Νέων Συστημάτων Ασφάλειας
Με δεδομένες τις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις ασφάλειας συστημάτων και πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε 
επαναξιολόγηση των υφιστάμενων συστημάτων ασφάλειας, ανασχεδιασμός και βελτιστοποίηση του παρεχόμενου  
επιπέδου προστασίας. 
 Για την έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση διαφόρων κατηγοριών περιστατικών και επιθέσεων, η Τράπεζα χρη-
σιμοποιεί τις 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 παρακολουθού-
νται σε 24ωρη βάση. Το τμήμα ασφάλειας Πληροφορικής του Ομίλου Πειραιώς ενημερώνεται άμεσα για κάθε περι-
στατικό ασφαλείας που προκύπτει, έτσι ώστε να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες και να εφαρμοστούν τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας.
 Επιπρόσθετα, αναβαθμίστηκε η προστασία ενάντια σε επιθέσεις τύπου DDoS (Distributed Denial of Service)  
του συνόλου της διαθέσιμης στο διαδίκτυο παραγωγικής υποδομής της Τράπεζας με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας 
Infrastructure DDoS Protection.

Πιστοποίηση Κατά PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard)
Ανανεώθηκε η πιστοποίηση της Τράπεζας κατά το διεθνές πρότυπο PCI DSS (Payment Card Industry Data Security 
Standards) από ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία. Το διεθνές πρότυπο PCI DSS αφορά την ασφάλεια, την αποθήκευ-
ση, τη διακίνηση και την επεξεργασία των δεδομένων ηλεκτρονικών συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω καρτών 
(πιστωτικών και χρεωστικών). Πρέπει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα πιστοποιήθηκε βάσει της έκδοσης του προτύπου 
PCI DSS/v3.1. 
 Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί αναγνωρισμένο πρότυπο και υποχρέωση συμμόρφωσης από όλους  
τους εμπλεκόμενους με τη διαχείριση δεδομένων καρτών όπως εμπόρους, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οργανισμούς  
ή εταιρείες. Μέσω αυτής, παρέχονται επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες, τους με-
τόχους και τους συνεργάτες της Τράπεζας. 

Πιστοποίηση Κατά ΙSO/IEC 27001 του Μηχανογραφικού Κέντρου
Ανανεώθηκε επίσης η πιστοποίηση κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο ISO/IEC 27001 για το σύνολο των λειτουρ-
γιών που αφορούν την ασφάλεια, διαχείριση και λειτουργία του Μηχανογραφικού Κέντρου. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα 
λαμβάνει την πιστοποίηση αυτή κάθε χρόνο, από το 2010. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το 2015 η Τράπεζα 
πιστοποιήθηκε βάσει της νέας έκδοσης 2013 του προτύπου. 
 Η συγκεκριμένη πιστοποίηση αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο με το οποίο επιχειρήσεις και οργανι-
σμοί πιστοποιούν τα εγκατεστημένα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και καλύπτει το ευρύτερο πλαίσιο 
σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και λειτουργίας διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας πληροφοριών. Η πιστοποίηση 
αυτή προσδίδει επιπλέον επίπεδα διασφάλισης και εμπιστοσύνης προς τους πελάτες και τους μετόχους της Τράπεζας.

Υποστήριξη Θυγατρικών Εταιρειών Ομίλου Πειραιώς
Με γνώμονα αφενός μεν την εναρμόνιση του τρόπου λειτουργίας των IT Security Officers των θυγατρικών εσωτερικού 
και εξωτερικού με τα πρότυπα και τις πολιτικές του Ομίλου, αφετέρου δε τη βελτιστοποίηση του επιπέδου ασφάλειας 
του Ομίλου, το Group IT Security Office παρείχε υποστήριξη συμβουλευτικού χαρακτήρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Συγκεκριμένα υπήρχε συνεχής επικοινωνία με τους IT Security Officers των θυγατρικών και παροχή πληροφοριών όσον 
αφορά τοπικά έργα ασφάλειας, πολιτικές, διαδικασίες αλλά και έργα υλοποίησης μέτρων αντιμετώπισης νέων ευπαθειών. 

Ανάλυση Κινδύνων-Risk Assessment
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Πλαισίου Ασφάλειας αλλά και στο πλαίσιο της πιστοποίησης κατά ISO 27001/2013 
και κατά PCI DSS/v3.1, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των κινδύνων για το σύνολο των πληροφοριακών πόρων  
της Τράπεζας, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στο Κύριο Μηχανογραφικό Κέντρο. 
 Χρησιμοποιήθηκε εξειδικευμένη μεθοδολογία η οποία έχει βασισθεί σε διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και με-
θοδολογίες. Ιδιαίτερα το 2016, εναρμονίσθηκε πλήρως με την αντίστοιχη του RCSA, έτσι ώστε να καλύπτει τις απαιτή-
σεις των προτύπων ISO και PCI. 
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Ευαισθητοποίηση Προσωπικού επί Θεμάτων Ασφαλείας Πληροφορικής  
(IT Security Awareness)
Στο πλαίσιο της μείωσης των κινδύνων καθώς και για την κάλυψη απαιτήσεων των πιστοποιήσεων κατά ISO 27001/2013 
και κατά PCI DSS/v3.1, διοργανώθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης με θέμα την ευαισθητοποίηση του προσωπικού  
της Τράπεζας σε θέματα ασφάλειας. 
 Τα σεμινάρια διεξήχθησαν σε Κεντρικά κτήρια της Τράπεζας στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Επιπρόσθετα, ανα-
πτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη σεμιναρίου e-learning του οποίου ο βασικός στόχος είναι η ενημέρω-
ση και η επαφή με την έννοια της κυβερνοασφάλειας, των κυβερνοαπειλών και των κυβερνοεπιθέσεων που μπορεί  
να συναντήσει κάποιος, καθώς και τα μέτρα που μπορεί να λάβει για να προστατέψει τον υπολογιστή του.

Τεχνολογική και Οργανωτική Υποστήριξη Τραπεζών Εξωτερικού
Συνεχίσθηκε και το 2016 η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων όλων των θυγατρικών του εξωτερικού 
(Piraeus Bank Romania, Piraeus Bank Bulgaria, Tirana Bank, Piraeus Bank Beograd, Piraeus Bank Ukraine, κατάστη-
μα Λονδίνου, κατάστημα Φρανκφούρτης). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση της πλατφόρμας λειτουρ-
γίας και ανάπτυξης του συστήματος Οικονομικής Διαχείρισης Atlas ERP των θυγατρικών Αλβανίας, Βουλγαρίας και 
Ρουμανίας. Προτεραιότητα επίσης αποδόθηκε σε απαιτήσεις που προήλθαν από τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών  
στις οποίες λειτουργούν οι θυγατρικές εξωτερικού. Σημαντική θεωρείται επίσης η κεντροποίηση διαχείρισης των υπο-
δομών SWIFT που αφορούν τα υποκαταστήματα Λονδίνου και Φρανκφούρτης.

Κίνηση Κεφαλαίων

Διαχείριση Χρηματικού
Το 2016 συνεχίσθηκε η περαιτέρω αξιοποίηση και βελτίωση των υποδομών της Τράπεζας γύρω από τη διαχείρι-
ση του χρηματικού. Εντός του ά  τριμήνου του 2016 τέθηκε σε λειτουργία το πέμπτο Κέντρο Διαχείρισης Χρηματικού  
της Τράπεζας Πειραιώς στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης. Το υπερσύγχρονο Κέντρο Διαχείρισης Χρηματικού, που ανα-
μένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των μετρητών στην περιοχή, σχεδιάσθηκε να καλύ-
πτει πλήρως τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της περιοχής, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, εξοπλισμένο με τα πλέον 
σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και διαχείρισης μετρητών και στελεχωμένο με απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό.
 Η σταθεροποίηση του πολιτικοοικονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την προσπάθεια της Τράπεζας για πε-
ραιτέρω διείσδυση στην αγορά και στην προσέλκυση νέων πελατών συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση των μετρητών 
που εισέρρευσαν μέσω του δικτύου της Τράπεζας των Κέντρων Διαχείρισης Χρηματικού της Τράπεζας Πειραιώς, τα 
οποία εμφανίζονται αυξημένα σε ποσοστό 28% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
 Θεαματικά ήταν τα αποτελέσματα της προσπάθειας βελτιστοποίησης της διαχείρισης των μετρητών του Δικτύ-
ου καταστημάτων της Τράπεζας. Για το 2016, το κόστος χρηματαποστολών του Δικτύου καταστημάτων μειώθηκε σε 
ποσοστό άνω του 4%, επιτυγχάνοντας παράλληλα και μείωση στο ύψος του λιμνάζοντος χρήματος στο Δίκτυο κατα-
στημάτων κατά 32%. Η μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των χρηματαποστολών του δικτύου της Τράπεζας έδωσε  
τη δυνατότητα συγκράτησης του συνολικού κόστους χρηματαποστολών της, το οποίο κυμάνθηκε οριακά πάνω από  
τα επίπεδα του 2015, παρουσιάζοντας μία μικρή αύξηση κατά 2%, παρά το γεγονός ότι τέθηκαν σε λειτουργία περισ-
σότερα από 180 νέα offsite ΑΤΜ, APS και μηχανήματα αυτόματης κατάθεσης της υπηρεσίας Bank in Office.

Υπηρεσίες Χρηματικού (Cash Services)
Η καινοτομία, η εμπειρία και η αξιοπιστία που συνοδεύουν το όνομα της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με τη διαχείριση 
χρηματικού απεικονίσθηκαν ξεκάθαρα και στα πολύ θετικά οικονομικά αποτελέσματα των συγκεκριμένων προϊόντων.
 Ο αριθμός των εταιρικών πελατών που εμπιστεύονται τη διαχείριση των μετρητών τους στα εξειδικευμένα προϊόντα 
διαχείρισης μετρητών της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκε το 2016 κατά 47%, με τα συνολικά έσοδα των συγκεκριμένων 
προϊόντων να εμφανίζουν αύξηση κατά 54%. Ιδιαίτερα θετικά αποτιμάται το γεγονός της εντυπωσιακής ανάπτυξης  
της υπηρεσίας Bank in Office, η οποία αποτελεί μοναδικό πλεονέκτημα της Τράπεζας Πειραιώς, αφού είναι η μόνη 
τράπεζα που προσφέρει αντίστοιχο προϊόν στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, η εγκατεστημένη βάση της υπηρεσίας 
Bank in Office κατά το 2016 τριπλασιάσθηκε, ενώ τα επαναλαμβανόμενα έσοδα της υπηρεσίας αυξήθηκαν κατά 142%. 
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Κίνηση Κεφαλαίων
Το 2016 συνεχίστηκε το καθεστώς των capital controls στην ανάληψη μετρητών και στη μεταφορά κεφαλαίων.  
Η Τράπεζα Πειραιώς, έχοντας προσαρμόσει τα συστήματα και τις διαδικασίες της ήδη από το 2015, ανταποκρίθηκε 
πλήρως στο απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο και ακολούθησε με επιτυχία τις προκλήσεις της νέας πραγματικότητας, επι-
τυγχάνοντας πολλαπλούς στόχους.
 Όπως ήταν αναμενόμενο, ο περιορισμός της χρήσης μετρητών οδήγησε τους καταναλωτές στη χρήση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και στη σταδιακή αλλαγή των συναλλακτικών συνηθειών τους, που παγιώθηκε μέσα στο 2016, συνετέλεσε 
στην αύξηση του αριθμού των πελατών (ιδιωτών και επιχειρήσεων) που πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους μέσω εμβα-
σμάτων και αντίστοιχα στη θεαματική αύξηση των εργασιών σε σχέση με το 2015, ιδίως των εγχώριων εμβασμάτων. 
 Προς την κατεύθυνση αυτή, συνέβαλαν οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο "IRIS Online Payments", οι οποίες υιο-
θετήθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες. Οι δυνατότητες της τεχνολογίας και οι έξυπνες συσκευές επέτρεψαν να γί-
νουν πραγματικότητα οι μεταφορές κεφαλαίων από μία ελληνική τράπεζα σε μία άλλη μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.  
Στην υλοποίησή τους από την Τράπεζα Πειραιώς εμπλουτίστηκαν περαιτέρω με νέα χαρακτηριστικά που αναβαθμίζουν 
την εμπειρία της συναλλαγής, διευκολύνοντας τις συναλλακτικές σχέσεις και αναγνωρίζοντας τις απαιτητικές συνθήκες 
υπό τις οποίες πλέον κινούνται επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η δυναμική είσοδος της υπηρεσίας "IRIS online payments" και 
η εξαρχής θερμή υποδοχή της οδηγεί στη διαπίστωση αφενός των εξελισσόμενων αναγκών που δημιουργούν τις τάσεις 
στην αγορά, αφετέρου στην ευελιξία και τα αντανακλαστικά της Τράπεζας Πειραιώς.
 Στη συνεχή προσπάθεια ερμηνείας των αναγκών της αγοράς, η Τράπεζα Πειραιώς εισήγαγε μία ολοκληρωμένη λύση 
για τη διαχείριση των «Συναλλαγματικών προς Είσπραξη» των πελατών της, που συμβάλλει στην ομαλότερη ροή ει-
σπράξεων και πληρωμών, με μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των πελατών. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα μπαίνει στη θέση 
της επιχείρησης, αναλαμβάνοντας εξ ολοκλήρου τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των συναλλαγματικών της, από  
τη φύλαξη μέχρι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας πληρωμής τους. 
 Συνολικά, οι εργασίες της Κίνησης Κεφαλαίων παρουσίασαν αύξηση 49% στα ηλεκτρονικά εμβάσματα και 36%  
στα μη ηλεκτρονικά, συμπαρασύροντας ανοδικά και τις προμήθειες κατά 22%. 
 Για άλλη μία φορά, η αυτοματοποίηση των συναλλαγών ανέδειξε την ποιότητα στις υπηρεσίες και στην εξυπηρέτη-
ση και αναγνωρίστηκε μέσα από διεθνείς διακρίσεις. Το ποσοστό αυτοματοποίησης στις συναλλαγές σε Ευρώ έφτασε 
στο 100% και σε Δολάρια Η.Π.Α. στο 99%, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνέπεια της Τράπεζας στην ποιότητα και  
το σεβασμό στις ανάγκες των πελατών.
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Κεντροποιημένες Εργασίες Υποστήριξης
Το 2016 συνεχίσθηκε η συνολική προσπάθεια της Μονάδας για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους εσωτε-
ρικούς και εξωτερικούς πελάτες της, με σταθερή την προσήλωσή της στη διαρκή βελτίωση, μέσω της καλύτερης οργάνω-
σης των καθημερινών εργασιών, της βέλτιστης αξιοποίησης του διαθέσιμου προσωπικού, της συντόμευσης του χρόνου 
διεκπεραίωσης των αιτημάτων και τέλος της αναθεώρησης/βελτιστοποίησης διαδικασιών και τεχνολογικών υποδομών. 
 Η χρονιά χαρακτηρίστηκε από ιδιαίτερα μεγάλους όγκους συναλλαγών όσον αφορά τα Κατασχετήρια, όπου ση-
μειώθηκε περαιτέρω αύξηση των εισερχομένων εγγράφων κατά 107% σε σχέση με το 2015, και στις Διασφαλίσεις 
Συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, όπου η αύξηση ήταν της τάξεως του 17%, ενώ παρουσιάσθηκε μείωση, όπως αναμε-
νόταν, στις εργασίες Συγχώνευσης Κωδικών CRS της πελατείας. Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε ο δείκτης Ηλεκτρονι-
κής Διαχείρισης Κατασχετηρίων, που ανήλθε στο 85% από 55% το 2015, λόγω της ένταξης στο μηχανισμό ηλεκτρονικού 
κατασχετηρίου των κατά τόπους ΙΚΑ και ΚΕΑΟ, γεγονός που συνέβαλε θετικά στην παραγωγικότητα της Μονάδας.
 Κατά το 2016 ολοκληρώθηκαν δύο σημαντικά έργα υποδομής αναφορικά με τη διαχείριση των Κληρονομητηρίων 
και την αυτοματοποίηση των δεσμεύσεων των μελλοντικών πιστώσεων για τα Κατασχετήρια, ενώ υλοποιήθηκαν σημα-
ντικές αυτοματοποιήσεις στη διαχείριση των τροποποιήσεων (άρσεις, περιορισμοί κ.λπ.) και των αποδόσεων ποσών για 
τα Κατασχετήρια.

Θεματοφυλακή
Η Τράπεζα, κατέχοντας ηγετική θέση μεταξύ των εγχώριων Θεματοφυλάκων, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών μετα-συναλλακτικής δραστηριότητας (post-trading), ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις 
των χρηματοπιστωτικών αγορών και των κανονιστικών αλλαγών που τις πλαισιώνουν. 
 Οι υπηρεσίες Θεματοφυλακής παρέχονται σε Έλληνες και ξένους πελάτες, εξασφαλίζοντάς τους πρόσβαση σε τοπι-
κό και διεθνές επίπεδο για όλες τις κατηγορίες των επενδυτικών προϊόντων.
 Το 2016, παρά το σημερινό επίμονα αβέβαιο περιβάλλον, η Θεματοφυλακή, σε συνεργασία με τη Μονάδα Securities 
Services, διεύρυνε το πλαίσιο των δραστηριοτήτων της με επιπλέον διείσδυση και παροχή καινοτόμων υπηρεσιών  
σε εγχώριες εταιρείες διαχείρισης ιδιωτικής περιουσίας, με αποτέλεσμα την αύξηση της πελατειακής της βάσης και  
την ενίσχυση των εσόδων της Τράπεζας. 
 Κατά τη διάρκεια της χρονιάς συνεχίσθηκε η προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας 
με αυτοματοποίηση των συστημάτων, αναθεώρηση των διαδικασιών, ελαχιστοποίηση του κινδύνου λαθών και μείωση 
του κόστους διαχείρισης. Η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η ενεργή ανταπόκριση στις προκλήσεις που δημιουρ-
γήθηκαν οδήγησαν την Τράπεζα στη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση θεσμικών και ιδιωτών πελατών στο περιβάλλον των 
επενδυτικών περιορισμών.
 Εχέγγυα της επιτυχίας παρέμειναν το εξειδικευμένο προσωπικό, ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός, οι συνέργειες 
με τις Μονάδες της Τράπεζας, η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και η αποτελεσματική συνεργασία με τους φορείς 
της Αγοράς.
 Η άριστη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μετα-συναλλακτικής δραστηριότητας επιβεβαιώθηκε για  
μία ακόμη χρονιά με τη βράβευση των υπηρεσιών Custody & Securities Services της Τράπεζας με τις τιμητικές διακρίσεις 
"Market Outperformer" και "Category Performer" από το διεθνούς φήμης περιοδικό του χώρου Global Custodian.

Back Office-Piraeus Financial Markets
Οι αναβαθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων της Μονάδας και οι συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των διαδικα-
σιών, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας λαθών, συνεχίστηκαν και 
κατά τη διάρκεια του έτους 2016.
 Οι προσπάθειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας της Μονάδας, καθώς 
υπήρξαν αποχωρήσεις του προσωπικού, είτε με εθελουσία είτε για άλλες μονάδες της Τράπεζας, που αντιστοιχούσε  
στο 15% του συνόλου, χωρίς να διαταραχθεί στο ελάχιστο η αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας και η ποιότητα 
των υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Οργανωτικές Παρεμβάσεις και Κεντρική Υποστήριξη
Οι σημαντικότερες προκλήσεις της Τράπεζας για το 2016 στον τομέα οργάνωσης και λειτουργίας ήταν η ενίσχυση  
της αποτελεσματικότητας και η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των λειτουργιών, υιοθετώντας νέες τεχνολογί-
ες και καινοτόμες μεθόδους, με σκοπό τη βελτίωση της ταχύτητας, της ποιότητας εξυπηρέτησης και της εμπειρίας  
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των πελατών. Τα έργα που υλοποίησε η Οργάνωση το 2016, αφενός ήταν ευθυγραμμισμένα με τη στρατηγική θέση και 
τους επιχειρηματικούς στόχους της Τράπεζας, αφετέρου υποστήριξαν τους ακόλουθους βασικούς άξονες:

•  Λειτουργική υποστήριξη του Δικτύου Καταστημάτων και των Μονάδων για να επιτύχουν 
τους επιχειρησιακούς τους στόχους.

•  Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας  
των διαδικασιών και διεργασιών της Τράπεζας.

•  Εισαγωγή νέων μεθόδων και εργαλείων στην εξυπηρέτηση των πελατών με στόχο  
την απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών. 

• Διασφάλιση της ποιότητας των δεδομένων. 
•  Επιχειρησιακή αριστεία με βάση την καινοτομία και την αξιοποίηση της σύγχρονης 

τεχνολογίας.
•  Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση  

της ικανοποίησης των πελατών.
•  Υιοθέτηση μηχανισμών εντοπισμού και πρόληψης λειτουργικών αστοχιών και  

εξάλειψή τους.
• Συμμόρφωση της Τράπεζας στις ολοένα αυξανόμενες εποπτικές απαιτήσεις. 

Βελτιώσεις σε Βασικές Διαδικασίες και Λειτουργίες
Η εφαρμογή της τεχνολογίας e-Signature στα ταμεία των Καταστημάτων της Τράπεζας βελτιστοποίησε περαιτέρω  
την εξυπηρέτηση του πελάτη, ενώ παράλληλα συνέβαλε στη μείωση του χαρτιού και στην ελαχιστοποίηση του χρόνου 
διαχειριστικών εργασιών των Καταστημάτων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν πλήθος βελτιωτικών παρεμβάσεων  
με στόχο την ελαχιστοποίηση των λαθών κατά τη διαχείριση του χρηματικού. Η πλήρης ένταξη του Δικτύου των Κατα-
στημάτων της Τράπεζας στη νέα λειτουργικότητα αναμένεται να ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2017. 
 Σε εφαρμογή του πλαισίου παρακολούθησης της απόδοσης των κύριων διαδικασιών παροχής προϊόντων και υπηρε-
σιών, καταρτίστηκαν «συμφωνίες εξυπηρέτησης» (Service Level Agreement-SLA) μεταξύ των Μονάδων της Τράπεζας, 
με απώτερο σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των 
συμφωνημένων στόχων εξυπηρέτησης, αναπτύχθηκε μηχανισμός αναφορών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας ή συνολικά 
(end to end). Επίσης, τέθηκαν σε ισχύ οι «συμφωνίες εξυπηρέτησης» των διαδικασιών χορήγησης στεγαστικών και κατα-
ναλωτικών δανείων, πιστωτικής κάρτας και POS καθώς επίσης και η διαδικασία διεξαγωγής νομικού ελέγχου ακινήτων.
 Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αναγνώριση των περιοχών βελτίωσης αναφορικά με τη διαχείριση ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων ενυπόθηκων ακινήτων και ενεχομένων για το σύνολο του δανειακού χαρτοφυλακίου και δρομολογήθηκε 
έργο για τη δημιουργία κεντρικής βάσης τήρησης και παρακολούθησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 Υλοποιήθηκαν βελτιώσεις στην εφαρμογή και στις διαδικασίες διαχείρισης Θυρίδων Θησαυροφυλακίου, με έμφαση 
στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και την αποφυγή απώλειας εσόδων. Σημαντικό αποτέλεσμα των βελτιώσεων 
αυτών ήταν η αυτοματοποιημένη εκτύπωση των συμβατικών εγγράφων, η παραγωγή αναφορών και η αυτοματοποίηση 
είσπραξης μισθωμάτων.
 Σημαντικό μέρος των πόρων αφιερώθηκε στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών που σχετίζονται με την αναδιάρ-
θρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου και την παρακολούθηση μεταφορών πιστούχων μεταξύ των Μονάδων Διαχείρι-
σης Ενήμερου Χαρτοφυλακίου και των Μονάδων Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Αναδιάρθρωσης. 
 Συνεχίζοντας την ενίσχυση των υποδομών και διαδικασιών υποστήριξης διάθεσης αντιπροσωπευόμενων ΟΣΕΚΑ από 
την Τράπεζα και διαχειριζόμενων και αντιπροσωπευόμενων ΟΣΕΚΑ από την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, η Ορ-
γάνωση συμμετείχε στο σχεδιασμό και συντονισμό υλοποίησης και τεκμηρίωσης του νέου συστήματος διαχείρισης χρη-
ματικών διανομών (μερίσματα αντιπροσωπευόμενων ΟΣΕΚΑ). Επιπλέον, συμμετείχε στην ανάπτυξη αυτόματης υποδομής 
για την υποδοχή εντολών από συνεργαζόμενες ΑΕΠΕΥ με την Τράπεζα σε ΟΣΕΚΑ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ.
 Τέλος, αναθεωρήθηκε όλο το συμβατικό πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, με γνώμονα την απλοποίηση 
των συμβατικών όρων και κατ’ επέκταση τη σημαντική μείωση των σελίδων των συμβατικών κειμένων, επιτυγχάνο-
ντας αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της Τράπεζας. Επιπλέον, αναθεωρήθηκαν και δημιουργήθηκαν 
υποδομές για την πλήρη αυτοματοποίηση της παραγωγής και αποστολής της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών 
χρεογράφων προς τους πελάτες, στο πλαίσιο της βελτίωσης της παρεχόμενης ενημέρωσης των πελατών.
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Αυτοματοποίηση και Μηχανογραφική Υποστήριξη Βασικών Λειτουργιών
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων διαδικασιών καθώς και στη βελτίωση υφιστάμε-
νων, αξιοποιώντας την πλατφόρμα APPIAN, μέσω της οποίας καλύπτεται ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών, καθώς 
μέσα στο 2016 διακινήθηκαν περισσότερα από 1,3 εκατ. αιτήματα. Έτσι, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του έργου 
αυτοματοποίησης των συχνότερων κατηγοριών συμβάντων λειτουργικού κινδύνου. Επίσης, αυτοματοποιήθηκαν η δια-
δικασία παραγγελίας, ελέγχου και έγκρισης καρνέ επιταγών, η διαδικασία νομικών ελέγχων ακινήτων, η διαδικασία 
έκδοσης νομιμοποίησης κληρονόμων αποθανόντων, ενώ επίσης υλοποιήθηκε και ο μηχανισμός αυτόματης επεξεργα-
σίας πιστώσεων, σε πραγματικό χρόνο, σε λογαριασμούς των οποίων οι συνδικαιούχοι είναι οφειλέτες κατασχετηρίων. 
Τέλος, επεκτάθηκε η αυτοματοποιημένη διαδικασία διαχείρισης του Merchant Acquiring από την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος έως την έναρξη συνεργασίας με εμπόρους για τη χρήση POS, βελτιώνοντας σημαντικά το επίπεδο των υπηρεσιών  
της Τράπεζας και την ταχύτητα εξυπηρέτησης του πελάτη.
 Σημαντικό έργο για το 2016 αποτέλεσε η δημιουργία νέας μηχανογραφικής πλατφόρμας υποβολής και διαχείρισης 
αιτημάτων χορήγησης δανείων από συνεργαζόμενες με την Τράπεζα εμπορικές επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών. 
Η νέα πλατφόρμα (Key2Business) παρέχει μία εξαιρετικά απλή στη χρήση υπηρεσία, αποτελεσματική και εντυπωσιακά 
άμεσης εξυπηρέτησης στις εμπορικές επιχειρήσεις-συνεργάτες της Τράπεζας. Στο έργο ανάπτυξης της συγκεκριμένης 
πλατφόρμας, η Οργάνωση είχε την ευθύνη του συντονισμού, του σχεδιασμού και της καταγραφής των λειτουργικών 
προδιαγραφών, τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου, την τεκμηρίωση και τη λειτουργική υποστήριξη της εν λόγω πλατ-
φόρμας στο αρχικό στάδιο εφαρμογής της.
 Παράλληλα, με στόχο τη σημαντική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των Επιχειρηματικών πελατών, ανέλαβε  
τον ανασχεδιασμό των διαδικασιών εξυπηρέτησης και διαχείρισης αιτημάτων που αφορούν αρχικά πιστούχους-μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις του ενήμερου χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Από τον επανασχεδιασμό προέκυψε η νέα πλατφόρμα 
διαχείρισης αιτημάτων FAST TRACK. Η νέα πλατφόρμα έχει ενταχθεί στο σύστημα διαχείρισης αιτημάτων επιχειρημα-
τικής πίστης (LOS) και εστιάζει στην αυτοματοποίηση πολλών εργασιών, με κυριότερη την αξιολόγηση αιτημάτων κατά 
την οποία οι κανόνες πιστωτικής πολιτικής της Τράπεζας εξετάζονται εξ ολοκλήρου αυτόματα. Η εφαρμογή της νέας 
πλατφόρμας συνέβαλε σημαντικά στην επιτάχυνση εξυπηρέτησης αιτημάτων, μειώνοντας τους χρόνους έως και 90%.
 Επιπλέον, στον τομέα διαχείρισης/είσπραξης των προμηθειών που αφορούν το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Τράπε-
ζας (επιχειρηματικό και λιανικό), υλοποίησε σειρά επιμέρους έργων αναθεώρησης των διαδικασιών παρακολούθησης 
και είσπραξης προμηθειών και αυτοματοποιήθηκαν ενέργειες έγκαιρης είσπραξής τους, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση εσόδων.
 Με προσανατολισμό στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πελάτη, προχώρησε επιπλέον στον ανασχεδιασμό 
και αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων που αφορούν μεταβολές στοιχείων ενήμερων δανείων 
μέσω της πλατφόρμας BPM Credit Express. Οι διαδικασίες που υλοποιήθηκαν αφορούν τη διαχείριση και παρακολού-
θηση αιτημάτων αλλαγής ενεχομένων, αντικατάστασης ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αλλαγής ημερομηνίας πληρωμής 
δόσης, αντικατάστασης εξασφαλίσεων κ.ά., επιτυγχάνοντας μείωση του λειτουργικού κόστους και αποτελεσματικότερη 
παρακολούθηση των εργασιών.
 Επίσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας, υπέστη με-
τάπτωση το δανειακό χαρτοφυλάκιο που διαχειριζόταν ο ΟΣΥΑΤΕ στο κεντρικό σύστημα διαχείρισης δανείων  
της Τράπεζας.
 Για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Θεματοφυλακής, έγινε σχεδιασμός σχετικής υποδομής για  
την αυτοματοποίηση του συστήματος Είσπραξης Προμηθειών Θεματοφυλακής. Παράλληλα, αναθεωρήθηκαν και δη-
μιουργήθηκαν υποδομές για την υποστήριξη των online διαδικασιών διαχείρισης επενδυτικών μερίδων στο ΣΑΤ της 
ΕΧΑΕ στο πλαίσιο της προσαρμογής στο νέο κανονισμό λειτουργίας του ΣΑΤ. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μελέτη για 
την ανάπτυξη νέου μηχανισμού πληρωμής μερισμάτων, με χρήση διατραπεζικών υποδομών με στόχο την πλήρη εφαρ-
μογή του το έτος 2017. 
 Σημαντικό έργο αυτοματοποίησης αποτέλεσε η ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος αναφορών για τη διαχείριση 
χρηματιστηριακών συναλλαγών, στο πλαίσιο της παρακολούθησης φαινομένων χειραγώγησης της αγοράς.
 Με στόχο τη συγκέντρωση και καλύτερη επεξεργασία των πληροφοριών που είναι απαραίτητες στη διαχείριση  
του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας, τέθηκε σε χρήση ειδική εφαρμογή που αναπτύχθηκε στο εργαλείο SharePoint 
μέσω της οποίας διευκολύνεται η ηλεκτρονική διακίνηση των αρχείων, η διαδικασία έγκρισής τους και, επιπλέον, δια-
σφαλίζεται η καταγραφή και εύκολη αναζήτηση του ιστορικού τους.
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Εφαρμογή του Θεσμικού Πλαισίου και Υποστήριξη του Εκσυγχρονισμού  
του Κρατικού Μηχανισμού
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης στα οριζόμενα στο Ν. 4370/2016 για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων 
(ΤΕΚΕ), η Οργάνωση μερίμνησε για την προσαρμογή των διαδικασιών και συστημάτων για την εφαρμογή του νόμου και 
την παραγωγή νέων Ηλεκτρονικών Αρχείων Πελατοκεντρικού Συστήματος. Επίσης, ανέπτυξε μηχανισμούς ενημέρωσης 
των πελατών, ώστε να ενημερώνονται για το νέο καθεστώς που διέπει την εγγύηση των καταθέσεων πριν από τη σύνα-
ψη νέας σύμβασης καταθετικού ή δανειακού λογαριασμού, καθώς και μία φορά τουλάχιστον ετησίως, από το σύνολο 
των διαθέσιμων καναλιών εξυπηρέτησης.
 Σε εφαρμογή της νομοθεσίας FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), αναπτύχθηκε ειδική υποστηρικτική λει-
τουργικότητα στο πελατοκεντρικό σύστημα της Τράπεζας, προκειμένου να καταχωρίζονται τα στοιχεία των πελατών/
Νομικών Προσώπων που αποδεικνύεται ή υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι φορολογικά υπόχρεοι στις ΗΠΑ.
 Στο πλαίσιο απαιτήσεων των εκάστοτε εποπτικών αρχών για παροχή πληροφοριών ή αποτελεσμάτων, σχεδιάστη-
καν ειδικές αναφορές προς: α) την ECB για συναλλαγές Money Market και β) την ΤτΕ για μηνιαία Inflows-Outflows Κατα-
θέσεων, καθώς επίσης και για την έκθεση της Τράπεζας σε διάφορες κατηγορίες ανοιγμάτων.
 Σε εφαρμογή των αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών, εντάχθηκαν στη βάση του Μητρώου Τραπεζικών Λογα-
ριασμών και Προϊόντων αρχεία πελατών, προϊόντων και κινήσεων όλων των τραπεζών (Πειραιώς και συγχωνευμένων) 
που αφορούν 1.200.000 ΑΦΜ, για τα έτη 2001-2014.
 Για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), η Οργάνωση συμμετείχε  
στο σχεδιασμό και τη δημιουργία αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την έκδοση των προπληρωμένων καρτών και 
την εκτέλεση των πληρωμών.
 Στο πλαίσιο υποστήριξης των θεσμικών αποφάσεων του EPC (European Payment Council), μερίμνησε για την προ-
σαρμογή διαδικασιών και συστημάτων για την εφαρμογή των νέων αναθεωρημένων κανονισμών λειτουργίας της πα-
νευρωπαϊκής υπηρεσίας υποστήριξης Άμεσων Χρεώσεων και Μεταφορών Πιστώσεων (SEPA Rulebooks).

Νέα Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συναλλαγές Πληρωμών
Στο πλαίσιο της προσαρμογής του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών της Τράπεζας στις συνθήκες της αγο-
ράς, η Οργάνωση κατέγραψε προδιαγραφές ανάπτυξης εφαρμογών, πραγματοποίησε τον έλεγχο καλής λειτουργίας 
και συνέταξε διαδικασίες και οδηγίες προς το Δίκτυο Καταστημάτων για την υποστήριξη παροχής νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων, υπηρεσίες και συναλλαγές πληρω-
μών και σε επενδυτικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προσέλκυσης καταθέσεων, αναπτύχθηκαν μία σειρά από 
προϊόντα προθεσμιακών καταθέσεων, δημιουργήθηκαν υποδομές για ενέργειες και υπηρεσίες επιβράβευσης (ενέργεια 
«Ευχαριστούμε», πρόγραμμα επιβράβευσης "yellow"), ενώ επίσης εισήχθησαν νέα Αμοιβαία Κεφάλαια σε νέους και 
υφιστάμενους οίκους αντιπροσώπευσης. 
 Επίσης, η Οργάνωση συντόνισε τις ενέργειες σχεδιασμού και ανάπτυξης της Νέας Πιστωτικής Κάρτας Αγρότη και 
του Προγράμματος Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων και φρόντισε για τον πλήρη συντονισμό και την απαραίτητη 
καθοδήγηση του Δικτύου των Καταστημάτων της Τράπεζας, με σκοπό την άμεση και άρτια εξυπηρέτηση των πελατών.
 Για τις υπηρεσίες και συναλλαγές πληρωμών, αναπτύχθηκαν νέες συναλλαγές για περισσότερες από 400 νέες συ-
νεργασίες και επεκτάθηκε η υπηρεσία easypay POINT Direct σε 500 νέους εμπόρους. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν υπο-
δομές για τη νέα Υπηρεσία MyBank, η οποία αποτελεί μία πανευρωπαϊκή λύση ηλεκτρονικών πληρωμών για πληρωμές 
αγορών μέσω διαδικτύου με χρέωση καταθετικού λογαριασμού σε πραγματικό χρόνο.

Διαχείριση Πιστοδοτήσεων και Αναδιαρθρώσεων
Η Διαχείριση Πιστοδοτήσεων, το 2016, κινήθηκε προσαρμοζόμενη στις ανάγκες του εποπτικού πλαισίου, ελληνικού και 
ευρωπαϊκού, συμμετέχοντας ενεργά σε ενέργειες βελτίωσης της αποτύπωσης των καλυμμάτων και των εξασφαλίσεων 
με έμφαση στα risk weighted assets, ενώ παράλληλα υιοθέτησε νέες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης 
του πελάτη και της συνεισφοράς της στο οικονομικό αποτέλεσμα της Τράπεζας. 
 Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι επιμέρους μονάδες συμμετείχαν στη διάρκεια της χρονιάς σε έργα που αφορούν:

•  Την παροχή στοιχείων, με βάση επιμέρους ελέγχους που διενεργήθηκαν προς τον SSM, 
την ECB, την ΤτΕ, την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και το ΥΠΟΙΚ.
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•  Τη βελτιστοποίηση της αποτύπωσης καλυμμάτων και εξασφαλίσεων στα συστήματα  
της Τράπεζας με συμμετοχή όλων των μονάδων στο έργο της μοναδικοποίησης ακινήτων.

•  Την ένταξη του collateral domain ως πρώτης πιλοτικής περιοχής για τη δημιουργία και 
εφαρμογή διαδικασιών data governance και την έναρξη καταγραφής ενεργειών, KPI και 
διαδικασιών data governance για τα collateral και τη διαχείριση των δεδομένων (data) 
που αφορούν όλη την Τράπεζα (το έργο θα ολοκληρωθεί εντός 2017).

•  Την προετοιμασία για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν εντός της χρονιάς 2017 και 
για το πλαίσιο που θα ισχύσει με την ένταξη της Τράπεζας στο IFRS9-PMI2.

•  Το Cost Allocation Transparency ως μονάδα κόστους με επιμερισμό αυτού στα διάφορα 
profit value cells της Τράπεζας, με βάση το ισχύον πλέον VBM Cost Allocation.

•  Σχεδιασμό Operational reporting, Business Activity Monitoring Operational Dashboards 
και τη δημιουργία KPI για τη Διαχείριση Πιστοδοτήσεων με αιχμή την παρακολούθηση 
των αναδιαρθρώσεων και σχεδιασμό SLA εντός της προσεχούς χρονιάς για  
το πελατολόγιο των Επιχειρηματικών Κέντρων και Μικρών Επιχειρήσεων στα πρότυπα 
του ήδη ισχύοντος από τα μέσα του 2016 για τους ιδιώτες (και τα δύο έργα  
θα ολοκληρωθούν εντός 2017).

•  Σχεδιασμό διαδικασίας και προδιαγραφών δημιουργίας κεντρικής βάσης Ασφαλιστηρίων 
Συμβολαίων για την αρτιότερη παρακολούθησή τους. 

•  Κατά τη διάρκεια του έτους αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η ενεργή εμπλοκή  
της διαχείρισης στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πελάτη των Επιχειρηματικών 
Κέντρων (SME) τόσο για το ενεργό πελατολόγιό τους όσο και για το αντίστοιχο  
των Αναδιαρθρώσεων προς εκμετάλλευση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας.  
Πρόκειται για μία νέα φιλοσοφία με διττό σκοπό, αφενός μεν την ποιοτικότερη 
εξυπηρέτηση των πελατών, αφετέρου δε την πιο αποτελεσματική διαχείριση  
των αιτημάτων τους για την Τράπεζα. 

 Η Διαχείριση Πιστοδοτήσεων, και το 2016, άσκησε με επιτυχία το θεσμικό της ρόλο, που είναι η διασφάλιση  
της καλύτερης δυνατής διαχείρισης των πιστοδοτήσεων της Τράπεζας και των αναδιαρθρώσεων, με στόχο την επίτευξη 
του μεγαλύτερου δυνατού οικονομικού αποτελέσματος και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών. 











Έκθεση Δραστηριοτήτων 139

Διαχείριση Κινδύνων

Η Διαχείριση Κινδύνων συγκεντρώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη συνεχή μέριμνα της Διοίκησης, με στόχο την αποτε-
λεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων, σε ατομικό και επίπεδο Ομίλου, με γνώμονα τη διατήρηση της 
σταθερότητας και συνέχειας των εργασιών της. Η συνετή εφαρμογή και διαρκής εξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων 
αποτελεί προτεραιότητα και συνυπολογίζεται στη χάραξη των επιχειρηματικών και στρατηγικών σχεδίων του Ομίλου.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) έχει τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και την επίβλεψη του πλαισίου διαχείρισης 
κινδύνων. Η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, ως επιτροπή του ΔΣ, συνεδριάζει σε μηνιαία βάση ή/και εκτάκτως, δια-
μορφώνει το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων σε συνάρτηση με τους επιχειρηματικούς στόχους του Ομίλου, ενώ αξιολογεί 
και την αποτελεσματικότητα της Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου, καθώς και την επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων. Κατά τη διάρκεια του 2016, η Επιτροπή 
Διαχείρισης Κινδύνων πραγματοποίησε συνολικά 14 συνεδριάσεις. Επιπλέον, η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου παρακο-
λουθεί την εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plan) 
της Τράπεζας και του Ομίλου και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και 
εισηγείται τον Ετήσιο Προϋπολογισμό στο ΔΣ της Τράπεζας. 
 Η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου (ΔΚΟ) είναι διοικητικά ανεξάρτητη Μονάδα σε σχέση με τις μονάδες της Τράπεζας 
και επιτελεί τις αρμοδιότητες της διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου πιστωτικού κινδύνου κατά τις διατάξεις των ΠΔΤΕ 
2577/2006 και του ρυθμιστικού πλαισίου περί κεφαλαιακών απαιτήσεων (Capital Requirements Directive IV, CRD IV).  
Ο επικεφαλής της ΔΚΟ ορίζεται από το ΔΣ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και η τοποθέτησή 
του, καθώς και η τυχόν αντικατάστασή του κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, γνωστοποιούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
 Ο Επικεφαλής της Διαχείρισης Κινδύνων συμμετέχει ως Εκτελεστικός Γραμματέας στην Επιτροπή Διαχείρισης Κιν-
δύνων και ως Μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου, καθώς και στις κύριες Εκτελεστικές Επιτροπές της Τράπε-
ζας. Στην Επιτροπή Εγκρίσεων Πιστοδοτήσεων, στην Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO) καθώς και  
στην Επιτροπή Recovery Credit, ο Επικεφαλής διατηρεί δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) σε περιπτώσεις διαφωνίας του 
για λόγους που αφορούν παράβαση της εγκεκριμένης Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου της Τράπεζας. 
 Οι αρμοδιότητες των κύριων Εκτελεστικών Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει ο επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων 
Ομίλου παρουσιάζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της Τράπεζας. 
 Ο Όμιλος έχει θεσπίσει λεπτομερείς διαδικασίες και επαρκείς μηχανισμούς για τον έλεγχο των κινδύνων, προκει-
μένου να εντοπίζονται/διαχειρίζονται/παρακολουθούνται/αναφέρονται οι κίνδυνοι. Μέσω αυτών, εξασφαλίζεται η ανε-
ξαρτησία μεταξύ των δραστηριοτήτων της ανάληψης των κινδύνων, της διαχείρισης των κινδύνων και των λειτουργιών 
ελέγχου. Η υφιστάμενη οργανωτική δομή εξασφαλίζει το διαχωρισμό των καθηκόντων και αποσκοπεί στην πρόληψη 
καταστάσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. 
 Μέσω της Στρατηγικής Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου, καθορίζονται οι αρχές ενός ολοκληρωμένου πλαισίου 
διαχείρισης κινδύνων και διάθεσης ανάληψης κινδύνων με στόχο την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρηματικών 
στόχων του Ομίλου, όπως καθορίζονται από το ΔΣ, χωρίς την υπέρβαση της ικανότητας ανάληψης κινδύνων. 
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 Το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων αξιολογείται και εξελίσσεται διαρκώς, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον οικονομικό  
περιβάλλον, τα επιχειρηματικά σχέδια και τη βάση ιστορικών δεδομένων της Τράπεζας, τη δυναμική των αγορών,  
τις εποπτικές και κανονιστικές απαιτήσεις, το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου, τις διεθνείς βέλτιστες πρα-
κτικές και τα συμφέροντα των μετόχων. 
 Η αποτελεσματικότητα του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων αξιολογείται μέσω:

•  παράλληλης αξιολόγησης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου συγκριτικά  
με τους επιχειρηματικούς στόχους, καθώς και του προφίλ κινδύνου του συγκριτικά  
με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων, 

•  συνόλου δεικτών/μετρήσεων ανά τύπο κινδύνου που παρακολουθεί η Διαχείριση 
Κινδύνων Ομίλου, 

•  διαδικασίας παρακολούθησης των Key Performance Indicators (KPI) που έχουν 
καθοριστεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

 Επιπλέον, ο Όμιλος εποπτεύεται και αξιολογείται από τις αρμόδιες Αρχές σε σχέση με την εταιρική διακυβέρνηση 
και το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων.
 Την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εξειδίκευση και την υλοποίηση των πολιτικών του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του ΔΣ, έχει ο τομέας Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, 
ο επικεφαλής του οποίου αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου απαρτίζεται από τις παρακάτω Μονάδες:

• Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου 
• Κεφαλαιακή Διαχείριση
• Διαχείριση Κινδύνου Αγοράς, Ρευστότητας και Λειτουργικού Κινδύνου
• Group Risk Coordination
• Corporate Credit Control

 Οι δραστηριότητες του τομέα υπόκεινται στον ανεξάρτητο έλεγχο του Εσωτερικού Ελέγχου, ο οποίος αξιολογεί 
την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων. Στις αρμοδιότη-
τες της ΔΚΟ συμπεριλαμβάνονται επίσης η ανάπτυξη, η υλοποίηση, η περιοδική αξιολόγηση μεθόδων και εργαλείων, 
προσαρμοσμένων σε σχέση με τον κίνδυνο, τιμολόγησης των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η εκπαίδευση των 
επιχειρηματικών μονάδων για τη χρήση τους. Κατά αυτό τον τρόπο διαμορφώνεται επίγνωση σχετικά με τους αναλαμ-
βανόμενους κινδύνους και προωθείται κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο του Ομίλου.
 Επιπλέον, από το 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 Αρμόδια Αρχή.

Αναλυτικότερα για τη Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου, Δημοσιοποιήσεις Πυλώνα ΙΙΙ 2016, www.piraeusbankgroup.com

Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου
Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι συνυφασμένες με την ανάληψη πιστωτικού κινδύνου. Πιστωτικός κίνδυνος είναι  
ο κίνδυνος πραγματοποίησης χρηματοοικονομικής ζημίας για τον Όμιλο, ο οποίος απορρέει από το ενδεχόμενο αδυνα-
μίας των αντισυμβαλλομένων να εκπληρώσουν τις συμβατικές/συναλλακτικές τους υποχρεώσεις. Ο πιστωτικός κίνδυνος 
αποτελεί την πιο σημαντική πηγή κινδύνου για τον Όμιλο και για το λόγο αυτό η αποτελεσματική παρακολούθηση και δια-
χείρισή του αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης. Η συνολική έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό κίνδυνο προέρχε-
ται κατά κύριο λόγο από τις πιστοδοτήσεις της Επιχειρηματικής και της Ιδιωτικής Πίστης, τις επενδυτικές δραστηριότητες 
του Ομίλου, τις πράξεις διαπραγμάτευσης στις αγορές παραγώγων, καθώς επίσης και από το διακανονισμό συναλλα-
γών. Ο βαθμός του κινδύνου που εμπεριέχεται σε κάθε πιστωτικό άνοιγμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ  
των οποίων περιλαμβάνονται 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.
 Η εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής, η οποία περιγράφει τις αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου, 
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διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς 
εφαρμόζεται ενιαία Πιστωτική Πολιτική και Πρακτική αναφορικά με τις μεθόδους αξιολόγησης και τις διαδικασίες έγκρι-
σης, ανανέωσης και παρακολούθησης των πιστοδοτήσεων. Όλα τα πιστοδοτικά όρια αναθεωρούνται ή/και ανανεώνο-
νται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, ενώ τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια καθορίζονται με βάση το ύψος και την κατη-
γορία του συνολικού πιστωτικού κινδύνου που αναλαμβάνει ο Όμιλος για κάθε οφειλέτη ή ομάδα οφειλετών, τα οποία 
και σχετίζονται μεταξύ τους (έννοια ενός οφειλέτη).
 Στη Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου εντάσσεται η Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου, με αντικείμενο την παρακολούθηση, 
τον έλεγχο και τη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου των ανοιγμάτων του Ομίλου.

Μέτρηση και Παρακολούθηση Πιστωτικού Κινδύνου
Κεντρική θέση στο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου κατέχει η αξιόπιστη μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου. Η 
διαρκής ανάπτυξη υποδομών, συστημάτων και μεθοδολογιών για την ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού 
κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσματική υποστήριξη της Διοίκησης και των επιχειρημα-
τικών μονάδων στη λήψη αποφάσεων, τον καθορισμό πολιτικών και την εκπλήρωση των εποπτικών απαιτήσεων.
 Για την παρακολούθηση και μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου, που σχετίζεται με τα δάνεια και τις απαιτήσεις 
του Ομίλου σε επίπεδο αντισυμβαλλομένου:

•  αξιολογείται συστηματικά η πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη και εκτιμάται  
το ενδεχόμενο αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων, και 

•  εκτιμάται με βάση τα υφιστάμενα καλύμματα και εξασφαλίσεις το πιθανό ποσοστό 
ανάκτησης το οποίο ενδέχεται να εισπράξει ο Όμιλος στην περίπτωση που ο πιστούχος 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του. 

 Ο Όμιλος αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλομένων και εκτιμά το ενδεχόμενο αθέτησης  
των συμβατικών τους υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας υποδείγματα πιστοληπτικών διαβαθμίσεων (ratings), προσαρ-
μοσμένα στις κατηγορίες και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντισυμβαλλομένων. Τα υποδείγματα αυτά συνδυάζουν 
τη χρηματοοικονομική και στατιστική ανάλυση με την κρίση των αρμόδιων στελεχών, ενώ υποβάλλονται σε αξιολόγηση, 
όπου είναι εφικτό, μέσω της αντιπαραβολής τους με εξωτερικά διαθέσιμη πληροφόρηση.
 Βάσει πολιτικής, η διαβάθμιση για κάθε πιστούχο εφαρμόζεται κατά τον καθορισμό των πιστοδοτικών ορίων και 
ανανεώνεται κατ’ ελάχιστον σε ετήσια βάση. Επικαιροποίηση των διαβαθμίσεων γίνεται ακόμη και στις περιπτώσεις 
όπου προκύπτουν νέες πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να διαφοροποιήσουν σημαντικά τον ενεχόμενο πιστωτικό 
κίνδυνο. Ο Όμιλος επικυρώνει τουλάχιστον σε ετήσια βάση την προβλεπτική ικανότητα των υποδειγμάτων πιστολη-
πτικής αξιολόγησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα ορθής απεικόνισης του ενεχόμενου πιστωτικού κινδύνου και 
επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη ενεργειών για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Αναλυτικότερες λεπτομέρειες για τη μέτρηση και την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου δανείων και απαιτήσεων 
παρουσιάζονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2016.

Διαχείριση Ορίων και Τεχνικές Μείωσης Πιστωτικού Κινδύνου
Ο Όμιλος διαχειρίζεται, ελέγχει και περιορίζει το ύψος και τη συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου, εφαρμόζοντας σύ-
στημα πιστοδοτικών ορίων, τα οποία προσδιορίζουν τη μέγιστη αποδεκτή ανάληψη κινδύνου. Επιπρόσθετα, όρια θεσπί-
ζονται και εφαρμόζονται έναντι ανοιγμάτων προς πιστωτικά ιδρύματα. Η συνολική έκθεση του Ομίλου στον πιστωτικό 
κίνδυνο οφειλετών, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, ελέγχεται περαιτέρω και με την εφαρμογή 
υπο-ορίων, τα οποία καλύπτουν ανοίγματα εντός και εκτός ισολογισμού.
 Για τον καθορισμό των ορίων πελατών λαμβάνονται υπόψη τυχόν καλύμματα ή εξασφαλίσεις, που μειώνουν το 
ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Ο Όμιλος κατατάσσει τον κίνδυνο των πιστοδοτήσεών του σε κατηγορίες κινδύ-
νου ανάλογα και με το είδος των συνδεδεμένων καλυμμάτων ή εξασφαλίσεων και τη δυνατότητα ρευστοποίησής τους.  
Τα ανώτατα πιστοδοτικά όρια που μπορούν να εγκριθούν ανά κατηγορία κινδύνου καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  
Στον Όμιλο καμιά πιστοδότηση δεν εγκρίνεται από ένα μόνο πρόσωπο, με εξαίρεση τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστω-
τικές κάρτες, σύμφωνα με κριτήρια που ορίζονται στην Πιστωτική Πολιτική και Πρακτική, καθώς κατά κανόνα απαιτείται 
η έγκριση τριών στελεχών. Ανάλογα με το ύψος του κινδύνου έχουν οριστεί εγκριτικά κλιμάκια, ο ρόλος των οποίων είναι 
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ιδιαίτερα σημαντικός στη διαμόρφωση της συνολικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου πιστοδοτήσεων του Ομίλου.
 Τα πιστοδοτικά όρια στον Όμιλο Πειραιώς έχουν διάρκεια ισχύος μέχρι δώδεκα μήνες και υπόκεινται σε ετήσια 
ή συχνότερη αναθεώρηση. Τα αρμόδια ή τα ανώτερα εγκριτικά κλιμάκια μπορούν, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι,  
να επιλέξουν διάρκεια ισχύος των πιστοδοτικών ορίων μικρότερη των δώδεκα μηνών. Η παρακολούθηση των εκκρεμών 
υπολοίπων έναντι των θεσπισμένων ορίων πραγματοποιείται σε ημερήσια βάση, ενώ τυχόν υπερβάσεις αναφέρονται 
και αντιμετωπίζονται εγκαίρως.

Πολιτική Απομείωσης και Σχηματισμού Προβλέψεων 
Ο Όμιλος εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση έχει υποστεί απο-
μείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί, σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, έλεγχο 
απομείωσης της αξίας των δανείων του (impairment test) –σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που περι-
γράφονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς– και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις. 
 Μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστική της αξία είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ανακτήσιμο 
ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των εισπράξεων και της παρούσας 
αξίας από τη ρευστοποίηση τυχόν καλυμμάτων ή εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναμίας του πιστούχου να αποπλη-
ρώσει το δάνειο. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο Όμιλος δεν θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά σύμφω-
να με τους συμβατικούς όρους μίας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση της αξίας της απαίτησης.  
Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης.
 Η εκτίμηση ύπαρξης απομείωσης και ο σχηματισμός προβλέψεων διενεργούνται εξατομικευμένα σε επίπεδο δα-
νείου για όλες τις χορηγήσεις που ο Όμιλος θεωρεί σημαντικές και συλλογικά σε επίπεδο ομάδας δανείων για όλες 
τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σημαντικές για την Τράπεζα θεωρούνται οι χορηγήσεις οι οποίες σε επίπεδο πιστούχου 
ξεπερνούν το €1 εκατ., ενώ για τον Όμιλο η σημαντικότητα εξαρτάται από τα μεγέθη των δανειακών χαρτοφυλακίων 
της κάθε θυγατρικής εταιρείας. Η εκτίμηση για απομείωση διενεργείται συλλογικά για απαιτήσεις (χαρτοφυλάκια απαι-
τήσεων) με κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου, οι οποίες σε ατομική βάση δεν θεωρούνται σημαντικές. Επίσης, συλλογικά 
αξιολογούνται και οι απαιτήσεις που σε ατομική βάση δεν έχουν υποστεί απομείωση.

Προσαρμοσμένη Έναντι Κινδύνου Τιμολόγηση (Risk Based Pricing)
Τα υποδείγματα που εφαρμόζονται στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών αποτέλεσαν βασι-
κά εργαλεία στη μεθοδολογία υπολογισμού της προσαρμοσμένης έναντι κινδύνου τιμολόγησης (Risk Based Pricing),  
που αναπτύχθηκε και θα εφαρμοστεί τόσο στο επιχειρηματικό όσο και στο χαρτοφυλάκιο ιδιωτών στον Όμιλο.
 Μέσω της συνεκτίμησης του πιστωτικού κινδύνου στην τιμολόγηση των δανείων, ο Όμιλος στοχεύει στη δημιουργία 
αποθεμάτων εσόδων για την κάλυψη των αναμενόμενων και μη αναμενόμενων κινδύνων, καθώς και στην πληρέστε-
ρη και ορθότερη αποτύπωση της κερδοφορίας των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Παράλληλα, ενισχύει τη διάχυση  
της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. 
 Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εξέλιξη του δείκτη δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.

* Τα στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνουν το εποχικό δάνειο προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δείκτης Δανείων σε Καθυστέρηση>90 ημερών* 38% 40%

Ελλάδα* 37% 40%

Διεθνείς Δραστηριότητες 39% 41%

Τραπεζική Αγορά Ελλάδας (Μέσος Όρος) 36% 36%

Όμιλος	Τράπεζας	Πειραιώς 31.12.2016 31.12.2015

Ρυθμίσεις και Πολιτική Ρύθμισης Δανείων
O Όμιλος εφάρμοσε τα τεχνικά πρότυπα EBA ITS (European Banking Authority, Implementing Technical Standards) που 
αφορούν τα ρυθμισμένα δάνεια, εναρμονιζόμενος με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.05.2014 της Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΤτΕ) που αφορά το «Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση 
και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».
 Η εναρμόνιση της πολιτικής ρύθμισης δανείων του Ομίλου με τους σχετικούς ορισμούς της ΕΒΑ και τις οδηγίες  
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της ΤτΕ υποστηρίχθηκε με νέες δομές/διαδικασίες, ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής και τροποποίηση υφιστάμε-
νων εφαρμογών, με τη διενέργεια βιώσιμων ρυθμίσεων και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των δια-
φόρων τύπων ρυθμίσεων με στόχο την αποτελεσματική και αξιόπιστη διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση.
 Ως ρυθμισμένα χαρακτηρίζονται όλα τα δάνεια στα οποία πραγματοποιήθηκε μετατροπή των συμβατικών όρων και 
προϋποθέσεων ή αναχρηματοδότηση των οφειλών πιστούχου με ευνοϊκότερους όρους λόγω τρέχουσας ή αναμενόμε-
νης οικονομικής δυσκολίας, που δεν εφαρμόζονται σε πιστούχους παρόμοιου προφίλ κινδύνου. 
 Σύμφωνα με τα τεχνικά πρότυπα της EBA, προκειμένου ένα ρυθμισμένο δάνειο να αποχαρακτηριστεί ως ρυθμι-
σμένο, απαιτείται να περάσουν τουλάχιστον 2 έως 3 έτη από τη στιγμή του χαρακτηρισμού του, να μην υπάρχουν 
καθυστερήσεις, ανησυχία για πλήρη αποπληρωμή, απομείωση ή εκ νέου ρύθμιση και να υφίστανται τακτές ουσιώδεις 
καταβολές τουλάχιστον στο διάστημα των τελευταίων 12 μηνών. 
 Τα δάνεια που είναι σε καθεστώς ρύθμισης ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους είτε σε μεμονωμένο είτε  
σε συλλογικό επίπεδο, σύμφωνα με την πολιτική απομείωσης και σχηματισμού προβλέψεων της Τράπεζας. 
 Ο τομέας Αναδιαρθρώσεων και Διαχείρισης Προβληματικού Χαρτοφυλακίου (Recovery Banking Unit, RBU) διαχειρί-
ζεται τα σε καθυστέρηση δάνεια, με στόχο την εύρεση της κατάλληλης βιώσιμης ρύθμισης για κάθε πιστούχο, την εξα-
σφάλιση δίκαιης αντιμετώπισης των πιστούχων και τη μεγιστοποίηση της αξίας για τον Όμιλο. Στην κατεύθυνση αυτή 
χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα ανά είδος πιστούχου εργαλεία, όπως «δέντρα αποφάσεων», πιλοτικές μετρήσεις και 
αξιολογήσεις αποτελεσμάτων σε επιλεγμένα δείγματα του χαρτοφυλακίου και εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες 
και τύποι ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων ανάλογα με τις ημέρες καθυστέρησης και τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. 
 Το Συμβούλιο Εποπτείας και Διαχείρισης Καθυστερήσεων, που έχει μεταξύ άλλων την ευθύνη της στρατηγικής δια-
χείρισης των δανείων σε καθυστέρηση, συνεργάζεται με τη Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου για την αμοιβαία κατανόηση και 
ανάπτυξη της κατάλληλης μεθοδολογίας αναφορικά με την αξιολόγηση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου αρμοδιότητας 
RBU. Η Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου παρακολουθεί τη διαδικασία των ρυθμίσεων και αξιολογεί τους σχετικούς κινδύνους 
ανά χαρτοφυλάκιο και τύπο ρύθμισης. 
 Ειδικά, εντός της Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ανατέθηκε η παρακολούθηση της γενικότερης διαχείρισης  
των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) και ως εκ τούτου της αποτελεσματικότητας του RBU. 
 Πιο συγκεκριμένα: 

•  Παρακολούθηση της εξέλιξης των βασικών μεγεθών ανά χαρτοφυλάκιο, ανεξάρτητα αλλά και 
σε σχέση με τους στόχους που έχει αναλάβει να επιτύχει η Τράπεζα προς τον SSM και το ΤΧΣ.

•  Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων 
Ανοιγμάτων, η οποία επιτυγχάνεται μέσω: 

 • παρακολούθησης	της	βιωσιμότητας	και	εξέλιξης	των	ρυθμίσεων,	
 • παρακολούθησης	των	εισπράξεων	και	πλειστηριασμών,	
 • παρακολούθησης	εξέλιξης	διαγραφών	και	πωλήσεων	δανείων,
 •  ανάλυσης	των	επιμέρους	χαρτοφυλακίων	για	τον	εντοπισμό	«Αποτελεσματικών/Μη	Αποτελε-

σματικών»	τύπων	ρύθμισης	για	συγκεκριμένα	χαρτοφυλάκια,	
 • εντοπισμού	τμημάτων	του	χαρτοφυλακίου	που	ανήκουν	σε	κατηγορίες	υψηλού	κινδύνου.
•  Επικοινωνία με RBU προκειμένου να κοινοποιηθούν τα αποτελέσματα και  

να επισημανθούν περιοχές βελτίωσης.
•  Τακτική και έκτακτη (ad hoc) ενημέρωση των εμπλεκόμενων μονάδων και Επιτροπών  

για την εξέλιξη της διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE).

 Ο Επικεφαλής της Διαχείρισης Κινδύνων ενημερώνεται κατ’ ελάχιστο σε μηνιαία βάση για την εξέλιξη του χαρτοφυ-
λακίου αρμοδιότητας RBU και εκφράζει τακτικά τη γνώμη του στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.

Κεφαλαιακή Επάρκεια
Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ορίζονται σύμφωνα με το ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, την Οδηγία 2013/36/ΕU και 
τον Κανονισμό (EU) 575/2013, εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (CRD IV / CRR).
 Σύμφωνα με το εποπτικό πλαίσιο, τα πιστωτικά ιδρύματα καλούνται να αναφέρουν κεφάλαιο κοινών μετοχών 
της κατηγορίας 1.
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Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1)  €9,0 δισ.

Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 (Tier 1)   €9,0 δισ.

Σύνολο Σταθμισμένου Έναντι των Κινδύνων Ενεργητικoύ*   €53,3 δισ.

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας  17,0%

Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1  17,0%

Δείκτης Μόχλευσης  11,1%

*Εντός και εκτός ισολογισμού στοιχεία.

Επιλεγμένα	Στοιχεία	Κεφαλαιακής	Επάρκειας 2016

 Κατά τη διάρκεια του 2016 ολοκληρώθηκε έργο υλοποίησης αυτοματοποιημένων αναφορών για τις ανάγκες επο-
πτικών υποβολών αναφορών στα πλαίσια συμπλήρωσης του Common Reporting (COREP) και του Financial Reporting 
(FINREP), μέσω της νέας αναβαθμισμένης πλατφόρμας Risk Authority της Moody’s Analytics. 
 Η Τράπεζα ολοκλήρωσε έργα για την ενδυνάμωση των πολιτικών, διαδικασιών και μεθοδολογιών μέτρησης κινδύνων 
και κεφαλαίων στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙ της Βασιλείας. Η εφαρμογή τους αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης επάρκειας 
εσωτερικού κεφαλαίου (ICAAP) αλλά και το πρόγραμμα ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για την κεφα-
λαιακή επάρκεια.
 Στο πλαίσιο βελτιστοποίησης των μεθόδων μέτρησης κινδύνων και απασχόλησης κεφαλαίων, καθώς και της ευ-
θυγράμμισής τους με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, η Τράπεζα υλοποιεί πρόγραμμα έργων, με στόχο τη μετάβαση  
στην προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο (IRB). Το πρόγραμμα αποτελεί ένα έργο μετα-
σχηματισμού για την Τράπεζα, το οποίο αναμένεται να επιφέρει σημαντικά οφέλη στο μοντέλο λειτουργίας και διαχεί-
ρισης 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  
στις ασκήσεις εκτιμήσεων ποσοτικών επιπτώσεων μελλοντικών ρυθμίσεων για την κεφαλαιακή επάρκεια όπως η νέα 
τυποποιημένη προσέγγιση για τον πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο αντισυμβαλλομένου (CVA), καθώς και το Fundamental 
Review of the Trading Book. Επίσης, συμμετέχει στην αναθεώρηση του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων και  
των ορίων διάθεσης ανάληψης κινδύνων, καθώς και στη σύνταξη και επικαιροποίηση των Σχεδίων Αναδιάρθρωσης 
και Ανάκαμψης σε επίπεδο Ομίλου. Τέλος, παρέχει τεχνογνωσία και υποστήριξη προς επιχειρηματικές μονάδες και θυ-
γατρικές εταιρείες του Ομίλου σε θέματα συμμόρφωσης ως προς το ισχύον εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο και τις 
πρακτικές βέλτιστης διαχείρισης κεφαλαίου.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας που διατρέχει ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι ο κίνδυνος αδυναμίας εκπλήρωσης των 
χρηματοοικονομικών του υποχρεώσεων, όταν αυτές γίνουν απαιτητές.
 Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας συμβάλλει ουσιαστικά 
στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων, χωρίς ενδεχόμενο να προκύψουν σημαντικές 
οικονομικές απώλειες.
 Στις μονάδες της Τράπεζας εφαρμόζεται ενιαία Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας, η οποία είναι σύμφωνη 
με διεθνώς εφαρμοσμένες πρακτικές και εποπτικές διατάξεις και είναι προσαρμοσμένη στις επιμέρους δραστηριότητες 
και οργανωτικές δομές της Τράπεζας Πειραιώς.
 Η πολιτική αυτή περιγράφει τους βασικούς ορισμούς και μεθοδολογίες εκτίμησης του κινδύνου ρευστότητας, καθο-
ρίζει τους ρόλους και τις υπευθυνότητες των εμπλεκόμενων μονάδων και στελεχών, περιγράφει οδηγίες για το χειρισμό 
καταστάσεων κρίσης ρευστότητας και ορίζει Σχέδιο Διαχείρισης Καταστάσεων Κρίσης Ρευστότητας, το οποίο τίθεται  
σε εφαρμογή σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας.
 Η Τράπεζα Πειραιώς υπολογίζει τους δείκτες «Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio)» και «Δεί-
κτης Καθαρής Σταθερής Χρηματοδότησης (Net Stable Funding Ratio)», σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση αντίστοιχα, 
όπως ορίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 στα πλαίσια της εφαρμογής της Βασιλείας ΙΙΙ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και  
της εναρμόνισης του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου (Single Rulebook).
 Επιπρόσθετα, τα πιστωτικά ιδρύματα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/36 οφείλουν να διαθέτουν ολοκληρω-
μένες στρατηγικές, διαδικασίες, πολιτικές και συστήματα που διασφαλίζουν την επαρκή παρακολούθηση του κινδύνου 
ρευστότητας. Η Διαχείριση Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας υπέβαλε προς τον SSM, για πρώτη φορά τον Απρίλιο  
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του 2016, την έκθεση για τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης επάρκειας ρευστότητας (ILAAP), η οποία εμπεριέχει 
τις διαδικασίες που διέπουν τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας, καθώς και τα βασικά αποτελέσματα της αξιο-
λόγησης της τρέχουσας και μελλοντικής θέσης ρευστότητας της Τράπεζας. Στα πλαίσια των διαδικασιών ICΑAP και 
ILAAP εξετάστηκαν σενάρια προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης (Stress Testing) και αξιολογήθηκε η επίπτωσή τους επί  
της θέσης και επί των υποχρεωτικών δεικτών ρευστότητας.
 Σημειώνεται ότι, κατά τη διάρκεια του 2016, η διάρθρωση χρηματοδότησης της Τράπεζας σημείωσε βελτίωση, 
καθώς η συνολική άντληση ρευστότητας από Κεντρικές Τράπεζες (ΕΚΤ και ELA) σημείωσε μείωση ύψους €11,8 δισ., 
κάτι που κατέστη δυνατό κυρίως λόγω της αύξησης των καταθέσεων κατά €3,0 δισ., της αύξησης άντλησης κεφαλαίων 
μέσω διατραπεζικής αγοράς Repo κατά €4,2 δισ., αλλά και της πώλησης ομολόγων EFSF ύψους €3,7 δισ., στα πλαί-
σια του προγράμματος της ΕΚΤ επαναγοράς χρεογράφων εκδοθέντων από ευρωπαϊκούς υπερεθνικούς οργανισμούς  
της ζώνης του ευρώ (PSPP). Τέλος, η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την ΕΚΤ (TLTRO) αυξήθηκε, σε ποσό ύψους 
€4 δισ. έναντι €2,7 δισ. το 2015, βελτιώνοντας το προφίλ ληκτότητας της χρηματοδότησης της Τράπεζας.

Κίνδυνος Αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά το ενδεχόμενο οικονομικών απωλειών εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στο ύψος ή στη μετα-
βλητότητα των επιτοκίων, των ισοτιμιών νομισμάτων και των τιμών των μετοχών και των εμπορευμάτων.
 Ειδικά για το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, η Τράπεζα εκτιμά τον κίνδυνο αγοράς με χρήση της μεθόδου της Μέγιστης 
Δυνητικής Ζημίας (Value at Risk - VaR). 
 To VaR είναι η εκτίμηση της μέγιστης δυνητικής ζημίας στην τρέχουσα αξία ενός χαρτοφυλακίου που ενδέχεται  
να επέλθει σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα με μία συγκεκριμένη πιθανότητα. Η Τράπεζα εφαρμόζει την παραμε-
τρική μέθοδο υπολογισμού του VaR με χρονικό ορίζοντα μίας ημέρας και επίπεδο εμπιστοσύνης 99%.
 Η τιμή VaR στις 31.12.2016 ήταν για το σύνολο του χαρτοφυλακίου συναλλαγών της Τράπεζας €0,81 εκατ.  
Η εκτίμηση αυτή αναλύεται σε €0,37 εκατ. τιμή VaR για τον επιτοκιακό κίνδυνο, €0 εκατ. για τον κίνδυνο μετοχών, 
€0,82 εκατ. για το συναλλαγματικό κίνδυνο και €0 εκατ. για τον κίνδυνο εμπορευμάτων. Με τη διάρθρωση του χαρτο-
φυλακίου συναλλαγών στις 31.12.2016, επιτυγχάνεται μείωση €0,38 εκατ. στη συνολική τιμή VaR, λόγω του βαθμού 
διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου.
 Η τιμή VaR κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι εντός του πλαισίου διάθεσης ανάληψης κινδύνων.

2016 0,81 0,37 0,00 0,82 0,00 -0,38

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

Ποσά	σε	€εκατ.

Χαρτοφυλάκιο	
Συναλλαγών
Συναλλαγών	
Τράπεζας	-	 
Συνολικό	VaR

Επιτοκιακός
Κίνδυνος

Κίνδυνος
Μετοχών

Συναλλαγματικός
Κίνδυνος

Κίνδυνος
Εμπορευμάτων

Διαφοροποίησης
Χαρτοφυλακίου

 Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει πολιτική διαχείρισης επιτοκιακού κινδύνου και υιοθετεί τεχνικές 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 αποτέλε-
σμα από μία παράλληλη, σε όλες τις διάρκειες, μεταβολή των επιτοκίων σε όλα τα νομίσματα.
 Παράλληλα, στην Τράπεζα Πειραιώς, ως μέγεθος εκτίμησης του επιτοκιακού κινδύνου υπολογίζεται και η μεταβολή 
της καθαρής παρούσας αξίας των στοιχείων ενεργητικού-υποχρεώσεων, αναφορικά με μεταβολή των επιτοκίων κατά 
100 μονάδες βάσης (PV-100).
 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).
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PV-100   -32,8 5,9 0,6 -1,3

PV 100 - Επίπτωση στην Παρούσα Αξία  41,9 -5,5 0,5 1,3

EaR-100   -180,3 -9,2 -4,2 1,1

EaR - Επίπτωση στα Καθαρά Έντοκα Έσοδα  108,0 7,5 4,1 -1,5

Αποτελέσματα	Ανάλυσης	Ευαισθησίας	

Επιτοκιακού	Κινδύνου	(ποσά	σε	€εκατ.) EUR USD CHF Λοιπά

Λειτουργικός Κίνδυνος
Ως λειτουργικός κίνδυνος ορίζεται το ενδεχόμενο ζημίας που προέρχεται από την ανεπάρκεια ή αποτυχία εσωτερικών 
διαδικασιών και συστημάτων, από ανθρώπινο παράγοντα ή από εξωτερικά 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.  
Το 2016, ο Όμιλος υλοποίησε δράσεις βελτίωσης των λειτουργιών και υποδομών του και υιοθέτησε εστιασμένη προ-
σέγγιση στην παρακολούθηση του επιπέδου κινδύνου των μονάδων του, στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση του πε-
ριγράμματος λειτουργικού κινδύνου. 
 Παράλληλα, το 2016 η Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου υλοποίησε σειρά δράσεων που αφορούσαν την ενίσχυση 
του πλαισίου και των λειτουργιών διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου. Συνοπτικά, οι δράσεις αυτές είναι:

•  Έργα προσαρμογής και εγκατάστασης συστημάτων διαχείρισης λειτουργικού  
κινδύνου Ομίλου. 

•  Επέκταση διαδικασιών και υποδομών για τη συλλογή και διαχείριση συμβάντων και 
ζημιών λειτουργικού κινδύνου (σε εξέλιξη, εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης  
εντός του 2017).

•  Επικαιροποίηση μηχανισμών μείωσης (mitigation) λειτουργικού κινδύνου 
(επικαιροποίηση Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας, επέκταση ασφαλιστικών καλύψεων).

• Επικαιροποίηση Πολιτικής Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου.
• Αναθεώρηση διαδικασίας για την ανάπτυξη και τροποποίηση προϊόντων. 

 Συνολικά, ο Όμιλος, με την εφαρμογή και εξέλιξη του πλαισίου διαχείρισης του εν λόγω κινδύνου, 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 εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης στον εν λόγω κίνδυνο, καθώς και την αποτροπή πιθανών, μη αναμενόμενων και 
καταστροφικών ζημιών από μελλοντικά συμβάντα λειτουργικού κινδύνου.

Group Risk Coordination
Ο Όμιλος, με τη λειτουργία του Group Risk Coordination, διαθέτει μηχανισμούς εποπτείας των θυγατρικών-χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων εσωτερικού/εξωτερικού εστιάζοντας στην εναρμόνιση των λειτουργιών διαχείρισης κινδύνων  
σε επίπεδο Ομίλου. Ειδικότερα, αξιολογείται το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων των θυγατρικών, το οποίο περι-
λαμβάνει τη στρατηγική, την πολιτική και τις διαδικασίες/μεθοδολογίες ανά κατηγορία κινδύνου. 
 Επιπλέον, η Μονάδα συντονίζει και συμμετέχει στην ανάπτυξη και τακτική επικαιροποίηση διεργασιών της Διαχείρισης 
Κινδύνων Ομίλου όπως η Στρατηγική Διαχείρισης Κινδύνων και Κεφαλαίου (Risk & Capital Strategy), το πλαίσιο διάθεσης 
ανάληψης κινδύνων (Risk Appetite Framework) και η προσαρμοσμένη στον κίνδυνο τιμολόγηση (Risk Based Pricing).
 Στο πλαίσιο αυτό, υφίσταται συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες του Ομίλου, συνεχής επικοινωνία και υποστήριξη 
προς τις θυγατρικές, διενεργούνται επιτόπιες συναντήσεις ενώ συστήνονται και παρακολουθούνται βελτιωτικές ενέρ-
γειες-έργα σε συνεχή βάση.
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Corporate Credit Control
Η κύρια αποστολή της Μονάδας του Corporate Credit Control είναι η ανεξάρτητη και συστηματική αξιολόγηση  
της ποιότητας του επιχειρηματικού δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου καθώς και των διαδικασιών παρακολούθη-
σης του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα με την Πιστωτική Πολιτική και Πρακτική του Ομίλου, μέσω 
δειγματοληπτικών ελέγχων. 
 Για αυτό το σκοπό διενεργεί ελέγχους επί δείγματος πιστούχων ανά επιχειρηματική μονάδα και αξιολογεί την καταλ-
ληλότητα των πιστωτικών ορίων και της πολιτικής σε σχέση με το ύψος και τη μορφή των αναλαμβανόμενων κινδύνων, 
αλλά και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών και μεθοδολογιών που ακολουθούνται με στόχο την ποιοτική και 
αποτελεσματική παρακολούθηση της εξέλιξης του αναλαμβανομένου πιστωτικού κινδύνου σε επίπεδο χαρτοφυλακίου.  
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με αξιοποίηση της πληροφορίας που εξάγεται από τα συστήματα της Τράπεζας,  
με ενδελεχή επισκόπηση των πιστωτικών φακέλων που τηρούνται στις επιχειρηματικές μονάδες και με συναντήσεις  
με τους αρμόδιους officers. Προϊόν του εκάστοτε ελέγχου αποτελεί η Έκθεση Αξιολόγησης με την οποία ενημερώνεται  
ο Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου, η Ανώτατη Διοίκηση και η Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων, ενώ επιπρόσθε-
τα η Μονάδα παρακολουθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την υλοποίηση τυχόν προτεινόμενων διορθωτικών ενεργειών. 
 Η αξιολόγηση αφορά το σύνολο του τις οργανωτικές μονάδες των επιχειρηματικών πιστοδοτήσεων που υποστηρί-
ζουν την προώθηση-ανάπτυξη-διαχείριση προβληματικού χαρτοφυλακίου (business units) και την έγκρισή τους (credit 
units). Επίσης, 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 αξιολόγησης του Corporate Credit Control 
δεν περιλαμβάνει τους πιστούχους που βρίσκονται σε οριστική καθυστέρηση, τη Μονάδα διαχείρισης δανείων και εγ-
γυοδοσιών (loan administration) και τον έλεγχο συμβατικών εγγράφων δανείων, καλυμμάτων/εξασφαλίσεων. 
 Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του 2016 διενεργήθηκαν 23 έργα αξιολόγησης επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων 
του Ομίλου με δείγμα 1.800 πιστούχων και υπόλοιπα που ανέρχονταν σε €6,3 δισ. 
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Επιλεγμένα	Στοιχεία	Ενοποιημένου	Ισολογισμού	(€	χιλ.) 

Ενεργητικό	 31.12.2016 31.12.2015  

Ταμείο και Διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα 3.071.788 3.644.821 

Δάνεια και Απαιτήσεις από Πιστωτικά Ιδρύματα 118.859 179.523 

Συμφωνίες Επαναπώλησης Τίτλων Πελατών 30.005 641 

Δάνεια και Απαιτήσεις από Πελάτες (Μετά από Προβλέψεις) 49.707.608 50.591.193 

Απαιτήσεις από Χρεωστικούς Τίτλους  13.246.257 16.985.336 

Χρηματοοικονομικά μέσα Ενεργητικού Αποτιμώμενα 

σε Εύλογες Αξίες Μέσω Αποτελεσματικών Λογαριασμών 193.861 240.398

Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο 2.746.880 2.739.869

Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού 12.382.715 11.957.782

Στοιχεία Ενεργητικού από Διακοπτόμενες Δραστηριότητες 2.562 1.594.414

Σύνολο	Ενεργητικού	 81.500.534	 87.933.978

Παθητικό

Υποχρεώσεις προς Πιστωτικά Ιδρύματα 27.020.940 34.490.583

Υποχρεώσεις προς Πελάτες 42.364.829 39.357.642

Πιστωτικοί Τίτλοι σε Κυκλοφορία 69.515 102.314

Λοιπές Υποχρεώσεις 2.220.030 2.478.030

Υποχρεώσεις από Διακοπτόμενες Δραστηριότητες 1.483 1.484.883

Σύνολο	Υποχρεώσεων	 71.676.796	 77.913.452

Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 9.663.623 9.907.644

Δικαιώματα Μειοψηφίας 160.115 112.882

Σύνολο	Ιδίων	Κεφαλαίων	 9.823.738	 10.020.526

Σύνολο	Παθητικού	 81.500.534	 87.933.978

Σημείωση: Για λόγους συγκρισιμότητας, τα στοιχεία 2015 έχουν αναπροσαρμοστεί για €0,4 δισ. που αφορά  
ποσό το οποίο προσαύξησε τις καταθέσεις πελατών και συνδέεται με τις προθεσμιακές καταθέσεις του Πρόσθετου 
Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων και του Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ.
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Επιλεγμένα	Στοιχεία	Ενοποιημένων	Αποτελεσμάτων	(€	χιλ.)

Ανθρώπινο	Δυναμικό	και	Καταστήματα

  31.12.2016 31.12.2015

Ανθρώπινο Δυναμικό 18.995 20.719

Ανθρώπινο Δυναμικό που σχετίζεται 

με Διακοπτόμενες Δραστηριότητες 14 520

Καταστήματα 921 989

  1.1 - 31.12.2016 1.1 - 31.12.2015

Καθαρά Έσοδα από Τόκους 1.810.713 1.877.220

Καθαρά Έσοδα Προμηθειών 325.742 305.659

Έσοδα από Μερίσματα 8.792 8.200

Αποτελέσματα από Χρηματοοικονομικά μέσα Αποτιμώμενα

σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσματικών Λογαριασμών

και Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου 161.983 109.429

Λοιπά Αποτελέσματα 58.821 92.599

Σύνολο	Καθαρών	Εσόδων	 2.366.052	 2.393.107

Σύνολο	καθαρών	εσόδων	σε	επαναλαμβανόμενη	βάση 2.289.151 2.393.107

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού (627.511) (771.908)

Έξοδα Διοίκησης (583.945) (588.995)

Αποσβέσεις (110.611) (111.778)

Σύνολο	Λειτουργικών	Εξόδων	προ	Προβλέψεων	 (1.322.067)	 (1.472.681)

Αποτελέσματα Συμμετοχών σε Συγγενείς Εταιρείες (18.169) (12.766)

Κέρδη	προ	Προβλέψεων,	Απομειώσεων	και	Φόρων	 1.025.815	 907.660

Κέρδη	προ	Προβλέψεων,	Απομειώσεων

και	Φόρων	σε	Επαναλαμβανόμενη	Βάση	 967.084	 1.031.780

Προβλέψεις και Απομειώσεις (1.193.597) (3.837.613)

Κέρδη/(Ζημίες)	προ	Φόρων	 (167.781)	 (2.929.953)

Φόρος Εισοδήματος 158.966 1.068.562

Κέρδη/(Ζημίες)	μετά	από	Φόρο	Εισοδήματος	

από	Συνεχιζόμενες	Δραστηριότητες	 (8.816)	 (1.861.390)

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρο Εισοδήματος

από Διακοπτόμενες Δραστηριότητες (31.327) (34.606)

Κέρδη/(Ζημίες) Αναλογούντα στα Δικαιώματα Μειοψηφίας 5.156 3.148

Κέρδη/(Ζημίες)	Μετόχων	Τράπεζας	Πειραιώς

μετά	από	Φόρους	 (34.987)	 (1.892.848)

Κέρδη/(Ζημίες)	Μετόχων	Τράπεζας	Πειραιώς

μετά	από	Φόρους	Συνεχιζόμενες	Δραστηριότητες	 (3.664)	 (1.858.220)

Συγκεντρωτικά	Συνολικά	Έσοδα

μετά	από	Φόρους	από	Συνεχιζόμενες	Δραστηριότητες	 (73.692)	 (1.769.231)








