Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς υποστηρίζει τους
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης Η.Ε.
(Sustainable Development Goals)
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς συμβαδίζει με τις διεθνείς τάσεις και υποστηρίζει τους Παγκόσμιους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης, δεσμευόμενος να συμβάλλει ουσιαστικά στην παγκόσμια προσπάθεια και συνεργασία για την
επίτευξή τους.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας που διέπουν τη
λειτουργία του, τη στοχοθεσία και τις στρατηγικές προτεραιότητές του, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
αναλύσεων ουσιαστικότητας (2013 – 2018), εστιάζει στην ενίσχυση των παρακάτω 11 Στόχων:
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Τα ουσιώδη θέματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και
οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε.
Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς
Πυλώνες & Αρχές
Εταιρικής
Υπευθυνότητας

Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Ουσιώδη Θέματα 2018
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Εταιρική
Διακυβέρνηση
Βελτιστοποίηση της
Εταιρικής
Διακυβέρνησης

Η Τράπεζα μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των
ενδιαφερόμενων μερών της.

Διαχείριση κινδύνων
Η Τράπεζα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση και
παρακολούθηση των κινδύνων, χρηματοοικονομικών και μη
χρηματοοικονομικών (π.χ. κλιματικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός
κίνδυνος), με σκοπό την επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων.

Εταιρική διακυβέρνηση
Η Τράπεζα υιοθετεί και εφαρμόζει τις σύγχρονες αρχές και πρακτικές Εταιρικής
Διακυβέρνησης με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής οργάνωσης,
λειτουργίας και διοίκησης της.

Κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες
Η Τράπεζα προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες με κοινωνικό και
περιβαλλοντικό όφελος, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως η
κλιματική αλλαγή και η προστασία της φύσης.

Οικονομία
Ευθυγράμμιση των
Επιχειρηματικών
Στόχων με την
Κοινωνική Πρόοδο
και Αλληλεγγύη

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
Η Τράπεζα αξιοποιεί νέες τεχνολογικές λύσεις για την αναβάθμιση της
ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων / υπηρεσιών προς όφελος των πελατών
της.

Δημιουργία οικονομικής αξίας
Η Τράπεζα ενισχύει τη χρηματοοικονομική της επίδοση και συμβάλλει στην
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. εισφορές στους εργαζόμενους,
πληρωμή φορολογίας, έμμεση δημιουργία αξίας), εφαρμόζοντας συγκεκριμένο
επιχειρηματικό σχέδιο.

Πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους
H Τράπεζα φροντίζει για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης
για όλους, μεριμνώντας και για τις κοινωνικά ευπαθείς και ευαίσθητες ομάδες.

Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα σε ένα ασφαλές και
σύγχρονο περιβάλλον εργασίας

Εργαζόμενοι
Υιοθέτηση Άριστων
Εργασιακών
Πρακτικών

Η Τράπεζα μεριμνά για την εκπαίδευση των εργαζομένων στις αρχές των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφαρμόζοντας την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες
τις δράσεις της και παρέχοντας ένα υγιές, ασφαλές και σύγχρονο περιβάλλον
εργασίας με την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών.

Νέα εταιρική κουλτούρα
Με βασικές αρχές την υπευθυνότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια,
καλλιεργείται η νέα εταιρική κουλτούρα στο σύνολο του οργανισμού,
ενισχύοντας ένα ανοιχτό και συνεργατικό περιβάλλον εργασίας.

Προώθηση της υλικής και αύλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας

Κοινωνία
Ενδυνάμωση της
Κοινωνίας και του
Πολιτισμού

Περιβάλλον
Προστασία του
Περιβάλλοντος

Η Τράπεζα, μέσω του ΠΙΟΠ, καταγράφει, αναδεικνύει και προωθεί την υλική και
άυλη πολιτιστική κληρονομιά της χώρας (δίκτυο μουσείων, ερευνητικά
προγράμματα, ιστορικό αρχείο) συμβάλλοντας στη διάσωση της παραδοσιακής,
βιοτεχνικής και βιομηχανικής τεχνολογίας της χώρας.

Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών μέσω του Δικτύου Μουσείων του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)
H Τράπεζα λειτουργεί δίκτυο εννέα θεματικών μουσείων στην ελληνική
περιφέρεια, στα οποία οργανώνονται δράσεις πολιτισμού και δια βίου μάθησης,
ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την απασχόληση, τον τουρισμό και την οικονομία
των τοπικών κοινοτήτων.

Βελτίωση περιβαλλοντικών επιδόσεων
Η Τράπεζα αναπτύσσει στρατηγικές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
επιδόσεων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη
λειτουργία της.
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