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Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(ΤΧΣ)
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Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

- Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010 (Ν. 3864/2010) και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί
αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας

- Σκοπός του: η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν 
του δημοσίου συμφέροντος

- Συμμετέχει στις 4 συστημικές τράπεζες (ETE, Πειραιώς, Alpha, Eurobank) με τις οποίες οι μεταξύ του σχέσεις 
προσδιορίζονται στις Συμφωνίες Πλαισίου Συνεργασίας που έχει υπογράψει με κάθε τράπεζα ξεχωριστά:

- αποτελεί πλειοψηφικό μέτοχο στις 2 από τις 4 συστημικές (ΕΤΕ 40%, Πειραιώς 27%), και επιπλέον, αποτελεί 
μέτοχο πλειοψηφίας στη μη συστημική Attica Bank 62%

- Η στρατηγική του επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση της σταθερότητας, ευημερίας και κερδοφορίας των τραπεζών 
- Οι 3 βασικοί πυλώνες της αποστολής του επικεντρώνονται τόσο στην παροχή αειφόρου χρηματοπιστωτικού 

περιβάλλοντος, όσο και στη διασφάλιση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς χάριν του 
δημοσίου συμφέροντος μέσω της:
• μείωσης κινδύνων στους ισολογισμούς
• επίτευξης βιώσιμης κερδοφορίας 
• διασφάλισης εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών ESG
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Σημαντικά Ορόσημα του ΤΧΣ

2013 Σημαντικά Ορόσημα 
- Οι 4 συστημικές τράπεζες ολοκλήρωσαν τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου τους και υπέγραψαν τις 

Συμφωνίες Πλαισίου Συνεργασίας 

2015 Σημαντικά Ορόσημα 
- Ανακεφαλαιοποίηση των ΕΤΕ και Πειραιώς από το ΤΧΣ
- Το ΤΧΣ και οι 4 συστημικές τράπεζες υπέγραψαν τις τροποποιημένες Συμφωνίες Πλαισίου 

Συνεργασίας

2016 Σημαντικά Ορόσημα 
- Ολοκλήρωση της 1ης Επισκόπησης της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ελληνικών συστημικών 

τραπεζών και αξιολόγησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων
- Παρουσίαση του σχεδίου δράσης του ΤΧΣ για τη διαχείριση των μη Εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
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2017 Σημαντικά Ορόσημα
- Ολοκλήρωση 2ης Επισκόπησης της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ελληνικών συστημικών τραπεζών και της 

αξιολόγησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων

2018 Σημαντικά Ορόσημα
- Υποβολή πρότασης από το ΤΧΣ για το σχήμα προστασίας ενεργητικού «Ηρακλής» στο Υπουργείο Οικονομικών
- Δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών για την διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών του Δ.Σ. των 

Ελληνικών συστημικών τραπεζών

2019 Σημαντικά Ορόσημα
- Κατάθεση και έγκριση του Νομοσχεδίου για τον «Ηρακλή» από την Ελληνική Βουλή
- Σύσταση Επιτροπής Δεοντολογίας Δ.Σ. σε 2 συστημικές τράπεζες

2020 Σημαντικά Ορόσημα
- Προσυπογράφει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής (UNEP FI)
- Δημοσιοποιεί τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις Πολιτικές Μετοχικής Επιμέλειας και Ενάσκησης 

Δικαιωμάτων Ψήφου
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2021 Σημαντικά Ορόσημα
- Στήριξη των Αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου των:

• Τράπεζα Πειραιώς (04/2021): ΑΜΚ €1,380 εκ., συμμετοχή ΤΧΣ: €353 εκ.
• Alpha Bank (07/2021): ΑΜΚ €800 εκ., συμμετοχή ΤΧΣ: €42 εκ.
• Attica Bank (12/2021) : ΑΜΚ €240 εκ., συμμετοχή ΤΧΣ: €151 εκ.

- Ολοκλήρωση 3ης Αξιολόγησης της Εταιρικής Διακυβέρνησης των Ελληνικών συστημικών τραπεζών και 
της αξιολόγησης των Διοικητικών τους Συμβουλίων

- Δημοσίευση της 1ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020
- Παρουσίαση του 1ου Bulletin του ΤΧΣ με θέμα «Greek banking sector’s 2021 EU-wide Stress Test 

results»
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Θέματα ESG στο ΤΧΣ

Η εφαρμογή προτύπων ESG προς τις τράπεζες στις οποίες είναι μέτοχος το ΤΧΣ, 
καθώς και εντός του Ταμείου υποστηρίζεται από όλες τις Διευθύνσεις του ΤΧΣ και 
συγκεκριμένα:

- Communications

- Compliance

- Data Protection

- Finance

- Human Resources

- Internal Audit

- Investment & Strategy

- Legal

- Operations & Procurement

- Portfolio Management

- Risk Management & NPL Resolution
8



Δέσμευση του ΤΧΣ στις Αρχές ESG 
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Δέσμευση του ΤΧΣ στις Αρχές ESG
- Το Ταμείο υποστηρίζει τις ακόλουθες ESG / Αρχές Αειφορίας:

- Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, συμφωνίες, οδηγίες, κτλ.(όπως Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, Συμφωνία 
του Παρισιού, EBA Sustainable Finance, TCFD κλπ)

- 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, που περιλαμβάνονται στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών
- 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

- 6 Αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική της Πρωτοβουλίας Χρηματοδότησης του Περιβαλλοντικού 
Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP FI)

- Στο Ταμείο θεωρούμε ότι η αειφορία αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση, η οποία πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις, ώστε να μπορεί να προσφέρει διαρκή 
ευημερία:

- Με γνώμονα αυτό, το ΤΧΣ εφαρμόζει τις αρχές βέλτιστων πρακτικών της αγοράς στις δραστηριότητές 
του, ενώ, παράλληλα, δεσμεύεται να προωθεί τα πρότυπα ESG προς τις τράπεζες που έχει επενδύσει, 
καθώς και εντός του Ταμείου



Δέσμευση του ΤΧΣ στη  Αειφόρο Τραπεζική 
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Δέσμευση του ΤΧΣ στην Αειφόρο Τραπεζική (1/8)

Ενίσχυση των πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης & ESG των τραπεζών 
- Το Ταμείο έχει αναπτύξει μία σειρά από πρωτοβουλίες και πολιτικές ως προς τις τράπεζες στις οποίες είναι 

μέτοχος με στόχο την υιοθέτηση από την πλευρά τους διεθνών προτύπων και βέλτιστων πρακτικών αναφορικά 
με Εταιρική Διακυβέρνηση και θέματα ESG:

1. Υποστήριξη ενσωμάτωσης θεμάτων ESG από τις Ελληνικές συστημικές τράπεζες

2. Επιτροπή Δ.Σ. Δεοντολογίας & Αειφόρος Ανάπτυξης στις συστημικές τράπεζες

3. Επισκόπηση πρακτικών ESG των τεσσάρων συστημικών Ελληνικών τραπεζών

4. Υιοθέτηση των Αρχών του UNEP FI για Υπεύθυνη Τραπεζική

5. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ

6. Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας, Συνεργασιών και Πρωτοβουλιών σε θέματα ESG

7. Εισαγωγή κριτηρίων ESG στις πολιτικές Μετοχικής Επιμέλειας και Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου
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Δέσμευση του ΤΧΣ στην Αειφόρο Τραπεζική (2/8)

1. Υποστήριξη ενσωμάτωσης θεμάτων ESG από τις Ελληνικές συστημικές τράπεζες

Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των θεμάτων που αφορούν στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη
Διακυβέρνηση (ESG) και ενθαρρύνουμε τις Ελληνικές τράπεζες να τα ενσωματώσουν στην στρατηγική, στο
επιχειρηματικό τους μοντέλο και στα συστήματα διοίκησής τους ως ακολούθως: :

- Αναγνώριση ESG κινδύνων και ευκαιριών

• Εκτίμηση των επιπτώσεων των κινδύνων από την κλιματική αλλαγή και της ετοιμότητας
συμμόρφωσης ως προς του κανονισμούς

• Συγκριτική αξιολόγηση με άλλες τράπεζες και Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές

• Καθορισμός επιχειρηματικών ευκαιριών ανά κατηγορία πελατών και προϊόντα

- Ανάπτυξη στρατηγικής προσέγγισης για θέματα ESG και πλάνου εφαρμογής τους

• Προσδιορισμός αρχών και προτεραιοτήτων

• Ανανέωση Επιχειρηματικού Σχεδίου, καθορισμός στόχων και ανάπτυξη πλάνου υλοποίησης
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Δέσμευση του ΤΧΣ στην Αειφόρο Τραπεζική (3/8)

Υποστήριξη ενσωμάτωσης θεμάτων ESG από τις Ελληνικές συστημικές τράπεζες (συνεχ.)

- Εφαρμογή υπεύθυνης τραπεζικής στο σύνολο του Οργανισμού

• Ενσωμάτωση των θεμάτων ESG στη διαχείριση κινδύνων, παρακολούθηση των κινδύνων που
απορρέουν από θέματα ESG σε δάνεια και επενδύσεις

• Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών

• Ανάπτυξη εσωτερικών ικανοτήτων και υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών ESG

• Παρουσίαση του αντίκτυπου της Υπεύθυνης Τραπεζικής

- Ανασκόπηση και υποβολή εκθέσεων για την εφαρμογή θεμάτων ESG

• Επιχειρηματικοί στόχοι και απόδοση

• Διαχείριση κινδύνου και stress testing χαρτοφυλακίων

• Διαδικασίες και επίτευξη στόχων
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Δέσμευση του ΤΧΣ στην Αειφόρο Τραπεζική (4/8)

2. Επιτροπή Δ.Σ. Δεοντολογίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης στις συστημικές τράπεζες

- Το 2018 το ΤΧΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία σύστασης και υιοθέτησης Επιτροπής Δεοντολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε
επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου από τις Ελληνικές τράπεζες, υπεύθυνη για την εποπτεία της αποτελεσματικής λειτουργίας
σε θέματα επιχειρηματικής δεοντολογίας, περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.

- Η ΕΤΕ και η Πειραιώς έχουν ήδη συστήσει Επιτροπή Δεοντολογίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης σε επίπεδο Διοικητικού
Συμβουλίου για την παρακολούθηση της Βιώσιμης Στρατηγικής, ενώ στην Alpha Bank αποφασίστηκε η ενσωμάτωση των
σχετικών αρμοδιοτήτων σε υφιστάμενες Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου και στην Eurobank, επί του παρόντος, είναι
σε Εκτελεστικό επίπεδο και υπό εξέταση η ένταξη σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επισκόπηση πρακτικών ESG των τεσσάρων συστημικών Ελληνικών τραπεζών

- Μέσω της διαδικασίας ανασκόπησης, το Ταμείο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλες οι τράπεζες έχουν σημειώσει πρόοδο
στην προσέγγισή τους στα θέματα ESG. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση, ειδικότερα όσον
αφορά στη διαχείριση θεμάτων κλιματικής αλλαγής, υποβολή εκθέσεων, και θέσπιση στόχων για την επέκταση της
πράσινης επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της εποπτείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της λογοδοσίας αναφορικά
με την εταιρική διακυβέρνηση, την προώθηση εκπαίδευσης θεμάτων ESG στα μέλη του Δ.Σ., σύνδεση στόχων ESG με
αμοιβές στελεχών και ενίσχυση του διαλόγου και της δέσμευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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Δέσμευση του ΤΧΣ στην Αειφόρο Τραπεζική (5/8)
4. Υιοθέτηση των Αρχών του UNEP FI για Υπεύθυνη Τραπεζική

Το Μάρτιο του 2020, το Ταμείο προσυπέγραψε τις Αρχές για την Υπεύθυνη Τραπεζική (UNEP-FI) με στόχο
να ενθαρρύνει τις τράπεζες να:

- Προωθούν την χρηματοδότηση βιώσιμης ανάπτυξης και, κυρίως, έργων και νέων τεχνολογιών που
έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές ανάγκες και
προτεραιότητες, όπως παρουσιάζονται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στη Συμφωνία του
Παρισιού για το Κλίμα.

- Επικοινωνούν με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως μετόχους, πελάτες, προσωπικό και τοπικές
κοινωνίες και να συμβουλεύουν και συνεργάζονται για την επίλυση των συνεχώς εξελισσόμενων στόχων
της κοινωνίας για ένα βιώσιμο μέλλον κοινωνικά και επιχειρηματικά υπεύθυνο.

- Συνεχίσουν την εφαρμογή και συνεχή βελτίωση της ορθής και αποτελεσματικής εταιρικής
διακυβέρνησης εφαρμόζοντας διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και υπεύθυνη τραπεζική με
διαφάνεια και λογοδοσία.
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Δέσμευση του ΤΧΣ στη Αειφόρο Τραπεζική (6/8)

5. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΤΧΣ

Τα πρότυπα Εταιρικής Διακυβέρνησης, συγκεκριμένες πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία των
συμφερόντων του Ταμείου και των άλλων μετόχων, ομαδοποιούνται στους παρακάτω δέκα (10) στόχους
διακυβέρνησης:

• Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών

• Περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα

• Εταιρική κουλτούρα

• Λογιστική, εσωτερικός έλεγχος και κανονιστική
συμμόρφωση

• Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών

• Εταιρική δομή

• Απόδοση και διορισμός Διοικητικού Συμβουλίου

• Διαχείριση κινδύνου

• Αποδοχές μελών Διοικητικού Συμβουλίου

• Δικαιώματα μετόχων
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Δέσμευση του ΤΧΣ στη Αειφόρο Τραπεζική (7/8)

6. Ανάπτυξη Τεχνογνωσίας, Συνεργασιών και Πρωτοβουλιών σε θέματα ESG

- Το ΤΧΣ αναγνωρίζει την αξία που μπορεί να προσφέρει η βελτιωμένη απόδοση σε θέματα ESG στο ελληνικό τραπεζικό
σύστημα και ειδικότερα στις Ελληνικές συστημικές τράπεζες και για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τα ενδιαφερόμενα
μέρη προκειμένου να προωθήσει τόσο την τεχνογνωσία του σε αυτά τα θέματα, όσο και να συμβάλει στη βελτιωμένη
απόδοση των Ελληνικών συστημικών τραπεζών σε θέματα ESG και δράσεων για το κλίμα.

- Τον Σεπτ. του 2020, το ΤΧΣ διοργάνωσε το 1ο διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Πρακτικές για το Περιβάλλον, την Κοινωνία
και τη Διακυβέρνηση (ESG) στον Τραπεζικό Τομέα» προκειμένου να επικοινωνήσει αποτελεσματικά στα ενδιαφερόμενα
μέρη του τον κρίσιμο αντίκτυπο αυτών των θεμάτων στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

- Στο ίδιο πλαίσιο, το Ταμείο συντόνισε ειδικό άρθρο στο φύλλο της Καθημερινής με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις
Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.

- Άρθρο του Προέδρου του ΤΧΣ, κ. Ανδρέα Βερύκιου, σχετικά με τη σημασία των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής της
Χρηματοοικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος του ΟΗΕ για το Περιβάλλον όπως δημοσιεύτηκε στο φύλλο της
Καθημερινής.

- Άρθρο του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΤΧΣ, κ. Ηλία Ξηρουχάκη, σχετικά με τους κινδύνους ESG των τραπεζών όπως
δημοσιεύτηκε στο Βήμα της Κυριακής.
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Δέσμευση του ΤΧΣ στην Αειφόρο Τραπεζική (8/8)

7. Εισαγωγή κριτηρίων ESG στις πολιτικές Μετοχικής Επιμέλειας και Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου

Μέσω των πολιτικών Μετοχικής Επιμέλειας και Ενάσκησης Δικαιωμάτων Ψήφου το Ταμείο στοχεύει να συμβάλλει στη
διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις τράπεζες, καθώς και να συμβάλλει στην εξέλιξη
της απόδοσής τους ως προς τα κριτήρια ESG:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να ορίσει μια ημερομηνία έως την οποία θα έχει, τουλάχιστον, 30% μέλη και των δύο
φύλων και θα υποβάλλει ετήσια έκθεση για την πρόοδο προς αυτόν τον στόχο.

- Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι ουσιώδεις περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες
ενσωματώνονται στη στρατηγική, το επιχειρηματικό μοντέλο και το σύστημα διαχείρισης κινδύνου και εμφανίζονται στις
δημόσιες γνωστοποιήσεις.

- Υποβολή εκθέσεων σχετικά με οικονομικούς κινδύνους και ευκαιρίες που σχετίζονται με το κλίμα σύμφωνα με τις
συστάσεις της Task Force για τις οικονομικές γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με το κλίμα.

- Η δήλωση κινδύνου της τράπεζας θα πρέπει να προσδιορίζει τους κύριους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους για
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της τράπεζας και να περιγράφει πώς αυτοί μετριάζονται.

- Οι αμοιβές των στελεχών θα πρέπει να συνδέονται με την επίτευξη των σχετικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων.
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Πρακτικές ESG μέσα στο ΤΧΣ
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Πρακτικές ESG μέσα στο ΤΧΣ (1/6)

Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

- Στο ΤΧΣ δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, να ευαισθητοποιήσουμε και να
προωθήσουμε την αειφορία. Το Ταμείο προστατεύει το περιβάλλον χρησιμοποιώντας τους φυσικούς πόρους με
υπεύθυνο τρόπο και υποστηρίζοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες που οδηγούν σε περιβαλλοντικά και
κοινωνικά οφέλη, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 12 και
13.

- Το ΤΧΣ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων και εστιάζει στην
υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών στο κτίριό του με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
με στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του απόδοσης. Ενδεικτικό παράδειγμα μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
που ενσωματώθηκαν είναι η αντικατάσταση 800 λαμπτήρων αλογόνου (από τα spot φώτα οροφής) με led. Αυτή η
ανακαίνιση εκτιμάται ότι οδήγησε σε σημαντική μείωση στη χρήση ενέργειας (εκτιμάται περίπου 10.560 kWh
ετησίως) και στη σχετική εξοικονόμηση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

- Ομοίως, όταν προκύπτει η ανάγκη για προμήθεια ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το ΤΧΣ δίνει προσοχή στα
χαρακτηριστικά εξοικονόμησης ενέργειας ή παρόμοια φιλικά προς το περιβάλλον χαρακτηριστικά.
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Πρακτικές ESG μέσα στο ΤΧΣ (2/6)

Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή

- Μια άλλη σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία του Ταμείου είναι η προώθηση της χρήσης των
μέσων μαζικής μεταφοράς για τους εργαζομένους του που μετακινούνται στην εργασία τους. Ωστόσο, το
μέτρο αυτό ανεστάλη προσωρινά, μετά τις εξελίξεις με την πανδημία του COVID-19, καθώς οι
εργαζόμενοι του ΤΧΣ άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως για λόγους ασφαλείας, γεγονός που, ως
παράπλευρο όφελος, οδήγησε σε περαιτέρω μείωση των μετακινήσεων από/προς την εργασία και ως εκ
τούτου στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ταμείου κατά τη διάρκεια του 2021.
Επιπλέον, γενικά ενθαρρύνονται οι διαδικτυακές συναντήσεις, οι οποίες προωθήθηκαν περαιτέρω για
την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

- Τα απορρίμματα χαρτιού του Ταμείου τεμαχίζονται και ανακυκλώνονται. Επιπλέον, τα toners
ανακυκλώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ενώ έχει εγκατασταθεί και κουτί
ανακύκλωσης μπαταριών.

- Όλος ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός ανακυκλώνεται μέσω αρμόδιας εταιρείας ανακύκλωσης.
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Πρακτικές ESG μέσα στο ΤΧΣ (3/6)
Εργαζόμενοι & Κοινωνία

- Το ΤΧΣ υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο εργασίας και προωθεί μια υπεύθυνη κουλτούρα για την
αντιμετώπιση των αναγκών της κοινωνίας, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών 3, 4, 5 και 8. Το Ταμείο δεσμεύεται ώστε να έχει ενεργό ρόλο, με δράσεις για την ευημερία των
εργαζομένων του και της κοινωνίας.

- Το ΤΧΣ αποτελεί εργοδότη ίσων ευκαιριών και υποστηρίζει τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας που εκδηλώνεται
μέσω σχετικών πολιτικών που ήδη εφαρμόζονται. Το ΤΧΣ διατηρεί μια ισορροπημένη εκπροσώπηση μεταξύ ανδρών
και γυναικών στο εργατικό δυναμικό του, καθώς το 40% του προσωπικού του είναι γυναίκες. Επιπλέον, οι γυναίκες
σε διευθυντικές θέσεις αποτελούν το 40% σε επίπεδο Διευθυντή, 30% σε επίπεδο Προϊσταμένου και 33,3% μαζί
(επίπεδο Διευθυντή και Προϊσταμένου).

- Το Ταμείο μέσω στοχευμένου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που συνάδει με τον θεσμικό του ρόλο,
συμμετέχει ενεργά με συγκεκριμένες δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινωνικά
ευάλωτων ομάδων (π.χ. Δωρεά τριών σύγχρονων, πλήρως, εξοπλισμένων ΜΕΘ, σχολικό εξοπλισμό προς το Δήμο
Ροβιές στην Εύβοια και Η/Υ εξοπλισμό στο Σχολείο για παιδιά με ειδικές ικανότητες «ΡΟΖΑ» στο Δήμο Καισαριανής,
Δωρεά στο Ίδρυμα Make-a-Wish,).
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Πρακτικές ESG μέσα στο ΤΧΣ (4/6)

Εργαζόμενοι & Κοινωνία

- Με στόχο τη διαμόρφωση ενός ανθρώπινου δυναμικού υψηλής απόδοσης, το ΤΧΣ επιδιώκει να εκπαιδεύει
συνεχώς τα στελέχη του και προσπαθεί να εξοπλίζει τους εργαζομένους με τις απαραίτητες δεξιότητες,
γνώσεις και προσόντα.

- Το ΤΧΣ προστατεύει την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού του λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα
για να εξασφαλίσει έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί ή
θάνατοι.

- Ως απάντηση στην πανδημία του COVID-19 και με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του
προσωπικού του, όλοι οι εργαζόμενοι του ΤΧΣ άρχισαν να εργάζονται εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας ένα
ευέλικτο σύστημα που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό. Η τηλεργασία συνεχίζεται τώρα στη μετά COVID-
19 εποχή, προκειμένου να προωθηθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν PCR tests, καθώς και διανομή μασκών προσώπου και εβδομαδιαίες
απολυμάνσεις των χώρων.
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Πρακτικές ESG μέσα στο ΤΧΣ (5/6)
Διακυβέρνηση

- Το ΤΧΣ υιοθετεί και εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και λειτουργίας, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές και
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, επιβάλλοντας διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και στην αποκάλυψη χρηματοοικονομικών και
μη πληροφοριών, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του Στόχου 16 των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη

- Το ΤΧΣ ενεργεί με αυστηρή πίστη και εμπιστευτικότητα και διασφαλίζει την ανεξαρτησία του προσωπικού του. Για να
επιτευχθεί αυτό, το Ταμείο έχει σχεδιάσει ένα σύστημα Internal Control over Ethical Standards (“ICES”) («ICES»), το οποίο
περιλαμβάνει σχετικές πολιτικές, διαδικασίες και εγχειρίδια:

• Ο νόμος του ΤΧΣ και οι Εσωτερικοί Κανόνες και Οργανωτική Δομή (IROS) αναπτύσσουν τους στόχους και την οργανωτική 
δομή και λειτουργία του Ταμείου

• Ο Κώδικας Δεοντολογίας και η Πολιτική για την Καταπολέμηση της Απάτης παρέχουν καθοδήγηση και ορίζουν ηθικές 
συμβάσεις, πρότυπα και κριτήρια αναφοράς

• Η Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων προωθεί μια κουλτούρα, όπου οι συγκρούσεις συμφερόντων εντοπίζονται και 
επιλύονται/διαχειρίζονται σωστά

• Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων και η Πολιτική Προμηθειών του Ταμείου διασφαλίζουν ένα σταθερό πλαίσιο εσωτερικού 
ελέγχου
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Πρακτικές ESG μέσα στο ΤΧΣ (6/6)

Διακυβέρνηση 

- Δέσμευση Ενδιαφερομένων μερών: Το ΤΧΣ έχει δεσμευτεί να
διαμορφώσει μια στρατηγική με στόχο την επίτευξη αποτελεσμάτων
που έχουν θετικό αντίκτυπο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως
τράπεζες, θεσμικοί οργανισμοί (π.χ. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,
Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΚ, ΕΚΤ, ESM και Υπουργείο Οικονομικών) και
σχετίζονται με το σκοπό, τη στρατηγική και τις δραστηριότητές του,
καθώς και με βασικούς τραπεζικούς επενδυτές, ΜΜΕ και άλλους.

- Αναφορές: Το ΤΧΣ παρακολουθεί τις ESG επιδόσεις του και
υποβάλλει τακτικά έκθεση σχετικά με αυτές, εστιάζοντας στα πιο
σημαντικά ζητήματα ESG/αειφορίας που σχετίζονται με τη λειτουργία
του, συμπεριλαμβανομένης της γνώμης των ενδιαφερόμενων μερών
του. Η 1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ταμείου δημοσιεύθηκε το
2021.
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Παράρτημα
Δομή Διακυβέρνησης του ΤΧΣ
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Παράρτημα
Δομή Διακυβέρνησης του ΤΧΣ

- Το Ταμείο αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
- Διαθέτει εννιά (9) μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου, εκ των οποίων τρία (3) εκτελεστικά, που 

είναι επαγγελματίες με εμπειρία σε διεθνή τραπεζικά θέματα ή σε θέματα εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.
- Η Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν εξωτερικό 

εμπειρογνώμονα αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας στο ελεγκτικό/λογιστικό κομμάτι.
- Η Επιτροπή Επιλογής είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών του Δ.Σ., ο διορισμός των οποίων επικυρώνεται 

με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
- Οι Θεσμοί (EKT, ΕΕ, ΕΜΣ) συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΤΧΣ μέσω των διορισμένων παρατηρητών 

και των αναπληρωματικών παρατηρητών τους.
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