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Ο όµιλος Eurobank EFG ιδρύθηκε το 1990 µε την αρχική
επωνυµία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» και µε στόχο την
παροχή κυρίως επενδυτικών υπηρεσιών.
Σήµερα, ο Όµιλος κατέχει ηγετική θέση σε όλους τους
τοµείς του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και
καταγράφει ρυθµούς ανάπτυξης που ξεπερνούν κατά πολύ το
µέσο όρο της αγοράς, κερδίζοντας συνεχώς µερίδια αγοράς
και νέους πελάτες.
Με κεφαλαιοποίηση € 8,5 δισεκατοµµύρια και ίδια κεφάλαια
€ 2,5 δισεκατοµµύρια στα τέλη του 2005, ο όµιλος Eurobank
EFG έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στην καταναλωτική
πίστη, τα αµοιβαία κεφάλαια, την επενδυτική τραπεζική, τις
χρηµατιστηριακές εργασίες και τις ασφάλειες ζωής, ενώ
είναι ο µεγαλύτερος χρηµατοδότης µικρών ελληνικών
επιχειρήσεων και από τους µεγαλύτερους χρηµατοδότες
ελληνικών επιχειρήσεων του ιδιωτικού τοµέα συνολικά.
Στην ευρύτερη περιφέρεια της Νοτιοανατολικής και
Κεντρικής Ευρώπης, ο όµιλος Eurobank EFG συγκαταλέγεται
πλέον στους πρωταγωνιστές των τραπεζικών εξελίξεων στις
χώρες στις οποίες έχει παρουσία. Συγκεκριµένα, ο τραπεζικός Όµιλος έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια σηµαντική παρουσία στη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και τη ΣερβίαΜαυροβούνιο. Το 2005, η παρουσία του επεκτάθηκε στη
χρηµατιστηριακή αγορά της Τουρκίας, ενώ µέσα στο 2006
επεκτείνει την παρουσία του και στην τραπεζική αγορά της
Πολωνίας.
Η επιτυχία της Eurobank οφείλεται στην καινοτοµία και
ποιότητα των προϊόντων της, στην πρωτοπορία της ως προς
τον εναλλακτικό τρόπο παροχής των υπηρεσιών της και στην
εξατοµικευµένη εξυπηρέτηση των πελατών της. Τα
ανταγωνιστικά αυτά πλεονεκτήµατα καθίστανται δυνατά µε
την υποστήριξη των πλέον προηγµένων υποδοµών, όπου η
Τράπεζα έχει πραγµατοποιήσει σηµαντικές επενδύσεις, αλλά
κυρίως µε την υπεροχή των ανθρώπων της Eurobank σε
επίπεδο τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων.
Ο όµιλος Eurobank EFG διαθέτει προσωπικό άνω των 16.200
ανθρώπων και παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόσο µέσα από το δίκτυο
καταστηµάτων του, που ξεπερνά τα 800 καταστήµατα, όσο
και µέσα από εναλλακτικά δίκτυα διάθεσης (ATMs, e-banking,
Open 24, phone-banking).

E U R O B A N K

Μετοχική σύνθεση
Τελική µητρική εταιρεία του οµίλου Eurobank EFG, µε έλεγχο
του 40,8% των µετοχών στις 31.12.05, είναι το EFG Group,
τραπεζικός όµιλος συµφερόντων της οικογένειας Λάτση, µε
έδρα τη Γενεύη. Η πλειοψηφία των µετοχών ελέγχεται από
ευρεία µετοχική βάση, άνω των 300.000 ιδιωτών και
θεσµικών µετόχων.

Στόχοι
• Η ανάδειξη σε Τράπεζα πρώτης προτίµησης στην Ελλάδα,
µε έµφαση στην ποιότητα, την καινοτοµία και την
ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση.
• Η ανάπτυξη παρουσίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, µε εξαγωγή του
εγχώριου επιτυχηµένου επιχειρηµατικού µοντέλου.
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Όραµα
Αξίες
Διεθνής Αναγνώριση
Υπεύθυνη Διαχείριση
ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

11

Η Απασχόληση
Οι Προσλήψεις
Η Εκπαίδευση
Η Εξέλιξη του Προσωπικού
Το Σύστηµα Αξιολόγησης
Η Πολιτική Αµοιβών και Παροχών
Η Πολιτική Παροχών για τον Εργαζόµενο και την Οικογένειά του
Η Εσωτερική Επικοινωνία
Η Συµβολή του Τοµέα Ανθρώπινου Δυναµικού στη Διεθνή Παρουσία του Οµίλου.
ΜΕΤΟΧΟΙ
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ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
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Παιδεία
Πολιτισµός
Αθλητισµός
Περιβάλλον
Δράσεις Αλληλεγγύης
Κοινωνική Προσφορά εκτός Ελλάδος
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Αξίες
Το όραµα αυτό καθοδηγεί την καθηµερινή δραστηριότητα του Οµίλου και αποτελεί το θεµέλιο λίθο στην ανάπτυξή
του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η δυναµική ανάπτυξη του Οµίλου βασίζεται επιπλέον σε µια σειρά
αξιών:

Αξιοκρατία
Προσφέρουµε ίσες ευκαιρίες και διασφαλίζουµε ίση µεταχείριση σε όλους. Αναγνωρίζουµε τη βελτίωση της
απόδοσης και επιβραβεύουµε το βέλτιστο ατοµικό και συλλογικό αποτέλεσµα.

Οµαδικότητα
Συνθέτουµε τις ατοµικές προσπάθειες και τις µετεξελίσσουµε σε συλλογική επιτυχία. Λειτουργούµε οµαδικά για
να επιτύχουµε τους στόχους µας και µοιραζόµαστε όλοι την επιτυχία αυτή.

Ποιότητα
Εργαζόµαστε αδιαλείπτως για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου στα προϊόντα και τις υπηρεσίες µας αλλά και σε
όλες τις δραστηριότητές µας.

Εµπιστοσύνη
Δηµιουργούµε και καλλιεργούµε σχέσεις µε αίσθηµα ευθύνης. Ενεργούµε πάντοτε µε αξιοπιστία, ώστε οι
πελάτες µας να µπορούν να στηρίζονται στους ανθρώπους και τις υπηρεσίες µας.

Αποτελεσµατικότητα
Επιδιώκουµε την επίτευξη των στόχων που θέτουµε µε σωστό προγραµµατισµό και αναζητούµε πάντοτε άριστα
αποτελέσµατα στη δουλειά µας.

Δηµιουργικότητα
Καινοτοµούµε, ανακαλύπτοντας συνεχώς νέους δρόµους που βελτιώνουν όχι µόνο το επίπεδο των εργασιών µας
αλλά και εµάς τους ίδιους.

Σεβασµός στον Άνθρωπο
Ενεργούµε πάντοτε µε κατανόηση και σεβασµό για τις ανάγκες που έχει ο πελάτης, ο συνάδελφος, ο
συνάνθρωπός µας.

Κοινωνική Προσφορά
Συνεισφέρουµε µε κάθε δυνατό τρόπο, στην κοινωνία που ζούµε, αλλά και στις τοπικές κοινότητες στις οποίες
δραστηριοποιούµαστε. Η προσφορά µας αντανακλά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του οργανισµού µας και τις
αξίες των βασικών µετόχων µας.
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Διεθνής
Αναγνώριση
Η δυναµική ανάπτυξη του οµίλου Eurobank EFG,
καθώς και η υψηλή ποιότητα και πληρότητα των
υπηρεσιών που παρέχει, πιστοποιούνται από το
πλήθος διακρίσεων που έλαβε για άλλη µια χρονιά
από τα εγκυρότερα διεθνή και ελληνικά µέσα:

Παράλληλα µε την επιχειρηµατική της δραστηριότητα, η Τράπεζα διακρίθηκε µέσα στο 2005 και για το
έργο της σε θέµατα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης,
αποσπώντας το «Βραβείο Κοινωνικής Ευθύνης 2005»
του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών.

Τράπεζα της Χρονιάς στην Ελλάδα από
το «The Banker» των Financial Times.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, για το έργο της σε θέµατα
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η µετοχή της
Eurobank EFG συµπεριλαµβάνεται για πέµπτη συνεχή χρονιά στους δείκτες FTSE4Good Europe και
FTSE4Good World, οι οποίοι περιλαµβάνουν εταιρείες που πληρούν µια σειρά αυστηρών κριτηρίων σε
θέµατα περιβάλλοντος, διαλόγου και συνεργασίας µε
τα ενδιαφερόµενα προς την εταιρεία µέρη (stakeholders), καθώς και προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων.

Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα από το
«Global Finance».
Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα στον
Τοµέα του Private Banking από το
«Euromoney».
Κορυφαίος Εγχώριος Θεµατοφύλακας
από το «Global Custodian» και
«Commended
Rated»
για
τις
παρεχόµενες υπηρεσίες σε ξένους
επενδυτές.
Καλύτερη Διαδικτυακή Τράπεζα για
Καταναλωτές από το «Global Finance».
Καλύτερη Τράπεζα στη Ρουµανία σε
επίπεδο Εταιρικής Διακυβέρνησης από
το «Euromoney».
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Υπεύθυνη
Διαχείριση
Οι επιχειρηµατικοί στόχοι του οµίλου Eurobank EFG
µαζί µε τις αρχές και τις αξίες που διέπουν την
καθηµερινή του λειτουργία αποτελούν το πλαίσιο της
υπεύθυνης συµπεριφοράς του Οµίλου έναντι όλων
των ενδιαφεροµένων προς την επιχείρηση µερών.
Οι στόχοι της Τράπεζας περιλαµβάνουν εκτός από τη
διαρκή εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος και
τη µακροχρόνια επιβίωση και ανάπτυξη του
οργανισµού, την πλήρη διαφάνεια στη διαχείριση των
εταιρικών υποθέσεων.
Για το λόγο αυτό, η Eurobank έχει φροντίσει να
δοµήσει τη λειτουργία της πάνω στις αρχές της
εταιρικής διακυβέρνησης, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα µε την ευρύτερη «εταιρική κουλτούρα» και
περιλαµβάνουν δεσµεύσεις της Διοίκησης πέραν
αυτών που προβλέπονται από τη νοµοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό, ο όµιλος Eurobank EFG έχει
αναπτύξει έναν κώδικα δεοντολογίας που είναι
δεσµευτικός για όλους τους εργαζόµενους και που
διέπει τις συναλλαγές τους µε τους πελάτες. Ο
κώδικας αντλείται από τη σχετική ελληνική νοµοθεσία και διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος,
καθώς επίσης και από την ελβετική νοµοθεσία και
διατάξεις της Οµοσπονδιακής Τραπεζικής Επιτροπής
της Ελβετίας, στην οποία υπάγεται το EFG Group,
µητρική εταιρεία της Eurobank.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη της Τράπεζας προσδιορίζεται από τις δεσµεύσεις της Διοίκησης έναντι των
ενδιαφεροµένων µερών που περιλαµβάνουν τους
εργαζόµενους, τους µετόχους, τους πελάτες, τους
προµηθευτές αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Τα ενδιαφερόµενα αυτά µέρη, οι stakeholders, αποτελούν και κατά µια ευρύτερη έννοια την οικογένεια
της Eurobank µέσα στην οποία η επιχείρηση αναπτύσσεται και δηµιουργεί αξία, λειτουργώντας µε υπευθυνότητα και σεβασµό προς τις αρχές που η ίδια έχει
θέσει.

Ευθύνη έναντι των
εργαζοµένων
Ως εργοδότης περισσοτέρων από 16.200 ανθρώπων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο όµιλος Eurobank
EFG έχει δεσµευθεί στην ανάδειξη και αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού του µέσα από την εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων επιλογής, εκπαίδευσης,
αξιολόγησης και ανταµοιβής.

Ευθύνη έναντι των µετόχων
Η Τράπεζα στοχεύει στη διαρκή εξυπηρέτηση του
εταιρικού συµφέροντος και στη µακροχρόνια ευηµερία της Τράπεζας, λειτουργώντας µε υπευθυνότητα
έναντι των µετόχων της και καταβάλλοντας διαρκή
προσπάθεια να προσδώσει αξία στη µετοχή.

Ευθύνη έναντι των πελατών
Παράλληλα µε την εφαρµογή των αρχών της εταιρικής
διακυβέρνησης και του κώδικα δεοντολογίας, ο όµιλος
Eurobank EFG έχει υιοθετήσει, από την ίδρυσή του, την
αρχή της κοινωνικής συνεισφοράς, ως απαραίτητο συστατικό της βιώσιµης ανάπτυξής του.

8

Μέσα από την καινοτοµία και την ποιότητα των
προϊόντων και των υπηρεσιών της και εφαρµόζοντας
µια πελατοκεντρική στρατηγική, η Τράπεζα στοχεύει
στη διαρκή ανταπόκρισή της στις νέες ανάγκες των
πελατών της και στην πλήρη ικανοποίησή τους από το
επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών.

Ευθύνη έναντι των
προµηθευτών

Υποστηρίζει Κοινωφελείς Σκοπούς (σε %)
81

Η Τράπεζα εφαρµόζει µια ενιαία και συνεπή
διαδικασία προµηθειών και έχει θεσπίσει µια πολιτική
επιλογής συνεργατών που βασίζεται στην αξιοκρατία
και την ποιότητα.

Ευθύνη έναντι του κοινωνικού
συνόλου
Η Τράπεζα συµµετέχει ενεργά και συνεισφέρει
δηµιουργικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι µέσα από την
κοινωνική προσφορά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα της στρατηγικής της. Η παιδεία, ο πολιτισµός,
ο αθλητισµός και το περιβάλλον είναι οι κύριοι
άξονες δραστηριοποίησης και προσφοράς προς την
κοινωνία.
Η κοινωνική υπευθυνότητα της Eurobank µετρήθηκε
το 2005 από την ετήσια έρευνα «Tradelink Ισοζύγιο
Φήµης RQ». Ένας από τους στόχους της έρευνας
ήταν να εντοπίσει και να καταγράψει τα στοιχεία που
αφορούν ελληνικές εταιρείες αναφορικά µε την
κοινωνική τους υπευθυνότητα και πώς αυτή γίνεται
αντιληπτή τόσο από το ευρύ κοινό όσο και από τους
λεγόµενους διαµορφωτές γνώµης (opinion leaders).
Με βάση τις απόψεις της κοινής γνώµης, το 2005, η
Eurobank κατέγραψε σηµαντική πρόοδο όσον αφορά
την κοινωνική της υπευθυνότητα, πράγµα που θα
συνεχίσει να επιδιώκει και στο µέλλον.
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Πηγή: Ετήσια Έρευνα «Tradelink Ισοζύγιο Φήµης RQ»,
αναφορικά µε τη Eurobank.
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Κεντρικής Ευρώπης έχει αυξήσει σηµαντικά τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολεί.
Συνολικά, στις 31.12.05 ο Όµιλος απασχολούσε
16.201 εργαζόµενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η εταιρική φήµη του οµίλου Εurobank EFG στα θέµατα
διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού πηγάζει πρωτίστως
από τη σηµασία που αποδίδεται στο έµψυχο δυναµικό
της, αναγνωρίζοντας την πολύτιµη συνεισφορά και
επίµονη προσπάθεια των ανθρώπων της, στη
δυναµική πορεία ανάπτυξής της.

H Εξέλιξη της Απασχόλησης στον Όµιλο
την τελευταία τετραετία
(Από το 2003 συµπεριλαµβάνεται και το Προσωπικό των Θυγατρικών
εκτός Ελλάδος)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000

Ο Τοµέας Ανθρώπινου Δυναµικού λειτουργεί ως
στρατηγικός εταίρος για την προώθηση των στόχων
της Eurobank. Συγκεκριµένα:
• Συνδυάζει τις γνώσεις, ικανότητες, και δεξιότητες
του κάθε εργαζόµενου µε τον κατάλληλο ρόλο.
• Παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, ανάπτυξης
και εξέλιξης της σταδιοδροµίας.
• Αναπτύσσει πολιτικές, διαδικασίες και συστήµατα
διαχείρισης σύµφωνα µε τα υψηλότερα πρότυπα.
• Καλλιεργεί τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και
διαµορφώνει διαδικασίες αναγνώρισης και επιβράβευσης.
• Προωθεί πρωτοβουλίες που συµβάλλουν στην
εδραίωση µιας ενιαίας κουλτούρας που βασίζεται
σε σταθερές αρχές και αξίες.
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Όµιλος 31.12

Στο σύνολο των θέσεων εργασίας που διασφαλίζει ο
Όµιλος, το 44% αφορά θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, µε την παρουσία εκτός Ελλάδος να αποκτά,
όπως προαναφέρθηκε, ολοένα αυξανόµενη σηµασία.
Θέσεις Εργασίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό

56%

Η Απασχόληση

44%

Οι ταχείς ρυθµοί ανάπτυξης της Τράπεζας και των
εταιρειών του Οµίλου αποτυπώνονται και στα στοιχεία
της εξέλιξης της δύναµης και της διάρθρωσης του
Ανθρώπινου Δυναµικού. Γενικότερα, το 2005 χαρακτηρίσθηκε από την αύξηση του αριθµού των εργαζοµένων στην Ελλάδα, ως αποτέλεσµα της επέκτασης
του Δικτύου, της αύξησης των εργασιών στην Ελλάδα
και το εξωτερικό, αλλά και της εξαγοράς εταιρειών
εκτός Ελλάδος.

Ελλάδα

Εξωτερικό

Απασχολούµενοι ανά χώρα
Άλλες Χώρες
Πολωνία
ΣερβίαΜαυροβούνιο
Βουλγαρία

Μετά από µια περίοδο ελεγχόµενης εξέλιξης της
απασχόλησης στην Ελλάδα, ο όµιλος Eurobank EFG
έχει εισέλθει σε νέα αναπτυξιακή τροχιά. Ο προσανατολισµός στις αγορές της Νοτιοανατολικής και
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Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι το γεγονός, ότι οι
πολυσχιδείς δραστηριότητες του Οµίλου του επιτρέπουν να είναι παρών σε ένα ευρύ φάσµα χρηµατοπιστωτικών εργασιών.

Πυραµίδα Ηλικιών 2005
55+
50-55
45-50
40-45

Οι εταιρείες του Οµίλου κατέχουν, κατά κανόνα, τις
πρώτες θέσεις στις αγορές εξειδίκευσής τους
προσφέροντας σηµαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Από πλευράς διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού,
αυτό µεταφράζεται σε συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, διεύρυνση της ειδίκευσης και
σηµαντικές ευκαιρίες σταδιοδροµίας στους εργαζόµενους στον χώρο των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.
Χρηµατοπιστωτικές Δραστηριότητες
Οµίλου & Απασχόληση

81%

19%
Τράπεζες
Λοιπές Χρηµατοοικονοµικές Εταιρείες

Χρηµατοοικονοµικές Εταιρείες Οµίλου & Απασχόληση
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Από πλευράς γεωγραφικής κατανοµής του Προσωπικού του Οµίλου, το µεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνεται στην Αθήνα. Με γνώµονα τη φύση των
εργασιών, διαπιστώνουµε ότι η πλειοψηφία του
Προσωπικού απασχολείται στις Μονάδες της πρώτης
γραµµής, Καταστήµατα και Κέντρα Τραπεζικής
Επιχειρήσεων. Η αύξηση που σηµειώνεται τα τελευταία έτη στις Κεντρικές Υπηρεσίες, υποδηλώνει την
αυξανόµενη σηµαντικότητα του ρόλου των υποστηρικτικών Μονάδων στη σύγχρονη τραπεζική και τον
εξειδικευµένο ρόλο που οι επιτελικές υπηρεσίες
καλούνται να διαδραµατίσουν απασχολώντας άτοµα
υψηλής µόρφωσης, εξειδίκευσης και εµπειρίας.
Κατανοµή Απασχολούµενων κατά Είδος Εργασιών
52%
42%

Λοιπές 7%
Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικής
Τραπεζικής
& Ηλεκτρονικού
Εµπορίου 4%

Τραπεζική Ιδιωτών
Πελατών 64%

Επενδυτικής
Τραπεζικής 8%

Ασφαλιστικές 6%
Κτηµατοµεσιτικές 3%
Διαχείρησης Ενεργητικού 4%

Χρηµατοδοτικές 8%

Ο συνολικός αριθµός των απασχολουµένων του
Οµίλου στην Ελλάδα στις 31.12.2005 ήταν 9.117
άτοµα, έναντι 8.626 την αντίστοιχη περίοδο του 2004
µε το µέσο όρο ηλικίας των εργαζοµένων στην
Τράπεζα να διαµορφώνεται στα 36 έτη.
Το Προσωπικό του Οµίλου είναι νέο, έµπειρο, ισορροπηµένο από πλευράς φύλου και µε σαφείς προοπτικές εξέλιξης, στο πλαίσιο της συνεχούς δυναµικής
εξέλιξης της Τράπεζας.

12

5%
Κεντρικές Υπηρεσίες

Καταστήµατα

Κέντρα Τραπεζικής
Επιχειρήσεων

Στις ενότητες που ακολουθούν παρατίθεται ανάλυση
των προσλήψεων, της εκπαίδευσης, της εξέλιξης και
της αξιολόγησης του προσωπικού της Τράπεζας.

Οι Προσλήψεις
Στο πλαίσιο της δυναµικής ενίσχυσης της παρουσίας
της Eurobank στην Ελλάδα και τις χώρες της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και αποβλέποντας στη
συνεχή αναβάθµιση της υψηλής ποιότητας των
παρεχόµενων υπηρεσιών και προϊόντων, το 2005

πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 622 προσλήψεις,
καταγράφοντας αύξηση κατά 70% σε σχέση µε το
2004. Ειδικότερα, το 61% των νεοπροσληφθέντων
διοχετεύτηκε στο Δίκτυο Καταστηµάτων της
Τράπεζας και το 39% στις Κεντρικές Υπηρεσίες. Σαν
αποτέλεσµα ολοκληρώθηκε η στελέχωση 31 νέων
καταστηµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην περιφέρεια,
ενώ παράλληλα υπήρξε περαιτέρω ενίσχυση των
Υποστηρικτικών Μονάδων της Τράπεζας.

Κατανοµή Φύλου & Ηλικίας Νεοπροσληφθέντων
στην Τράπεζα
271

Άνδρες

46

20-30

Οι νέες θέσεις εργασίας που προέκυψαν καλύφθηκαν
κατά 80% από εξωτερικούς υποψηφίους, ενώ 20%
των αναγκών καλύφθηκαν µε εσωτερικές µετακινήσεις, δείχνοντας έµπρακτα τις προοπτικές των στελεχών του Οµίλου για επαγγελµατική ανάπτυξη και
εξέλιξη. Όσον αφορά στην εµπειρία, το 60% των
νεοπροσληφθέντων είχαν εµπειρία ως δύο έτη δίνοντας έµφαση και στην απορρόφηση νέου δυναµικού
από την αγορά εργασίας.
Κατανοµή Εργασιακής Εµπειρίας Νεοπροσληφθέντων
στην Τράπεζα
0 ως 2 έτη
60%

2 ως 5 έτη
19%

5+ έτη
21%

Το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των νεοπροσληφθέντων
εξακολουθεί να παρουσιάζει τάσεις διαρκούς
βελτίωσης, καθώς το 92% του συνόλου είναι
πτυχιούχοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων
το 42% έχει ολοκληρώσει κύκλο µεταπτυχιακών
σπουδών. Τέλος, η κατανοµή των προσλήψεων ανά
φύλο παρουσιάζει ισορροπία.
Μορφωτικό Επίπεδο Νεοπροσληφθέντων
στην Τράπεζα
Μεταπτυχιακά 40%
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Τα βιογραφικά που προσέλκυσε η Τράπεζα κατά το
2005 επιβεβαιώνουν για άλλη µια φορά την εταιρική φήµη του οµίλου Eurobank EFG στην αγορά εργασίας, ως
«κατ’ επιλογήν εργοδότη», καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 11.200 υποψηφιότητες, εκ των οποίων περίπου 80%
ήταν απόφοιτοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων.
Αποδίδοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αντικειµενικότητα
και την αξιοκρατία, η διαδικασία επιλογής προσωπικού βασίζεται σε προκαθορισµένα κριτήρια, εναρµονισµένα µε τις αξίες και το όραµα της Eurobank. Τα
κριτήρια αυτά χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο γραπτών
αξιολογήσεων και δοµηµένων συνεντεύξεων, ώστε να
επιτευχθεί η τεκµηριωµένη σκιαγράφηση του προφίλ
των υποψηφίων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2005
έγινε αναβάθµιση της µεθοδολογίας των γραπτών
αξιολογήσεων, ώστε να βελτιωθούν περαιτέρω και να
συνάδουν µε τις διεθνείς εξελίξεις και βέλτιστες
πρακτικές. Σηµειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής
προσωπικού έχει πιστοποιηθεί µε ISO 9001 από το
Βρετανικό οίκο British Standards Institute.
Κατά τη διάρκεια του 2005 αξιολογήθηκαν συνολικά
3.300 υποψηφιότητες. Τα στατιστικά στοιχεία µαρτυρούν ότι, µέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, ένας στους πέντε υποψηφίους απορροφήθηκε
από τον οργανισµό. Η αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας αυτής επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι περίπου το 90% των υποψηφίων, µετά τη λήξη της δοκιµαστικής περιόδου εντάχθηκε στο δυναµικό του Οµίλου.
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Η Εκπαίδευση
Η ευρύτατη αναγνώριση και οι συνεχείς διακρίσεις της
Eurobank σε όλους τους τοµείς των παρεχόµενων υπηρεσιών αντικατοπτρίζουν την ποιοτική στάθµη του εκπαιδευτικού έργου που απευθύνεται στο σύνολο του
στελεχιακού δυναµικού και αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την εδραίωση του Οργανισµού στο ανταγωνιστικό τραπεζικό τοπίο. Στο πλαίσιο υλοποίησης
ενός πλάνου διαρκούς προσφοράς συµβουλευτικών
υπηρεσιών και εκπαιδευτικών λύσεων για όλα τα
επίπεδα επιχειρηµατικής λειτουργίας του τραπεζικού
χώρου, το 2005 αποτέλεσε έτος-σταθµό για τα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσµατα που σηµειώθηκαν.

Συµµετοχές ανά Κατηγορία Σεµιναρίων
(Τράπεζα)

Τραπεζικά 45,4%

Συνέδριο 1,5%

Πωλήσεις 11,5%
ALBA MBA 0,3%
Πληροφορική 13,7%
Διοίκηση 24%
Αγγλική Τραπεζική
Ορολογία 0,2%
Λογιστικά 3,4%

Ώρες και Ανθρωποώρες Εκπαίδευσης
250

Εξέλιξη Δαπανών Εκπαίδευσης και Ανθρωποώρες
(Τράπεζα)
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Εκπαιδευθέντες προς Απασχολούµενο Προσωπικό
(Τράπεζα)

10.000

90%

69,9%

9.000
8.000

62,3%

80%
70%

54,4%

60%

7.000

50%

6.000

40%
30%

5.000

20%
4.000

10%
0

3.000

2003
Απασχολούµενοι

2004

2005

Ποσοστό Εκπαιδευθέντων

16.000

Συµµετοχές σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα
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Προγράµµατα ανάπτυξης Ηγετικών δεξιοτήτων –
Coaching
Η βαρύτητα που αποδίδεται στην προσωπική
ανάπτυξη και βελτίωση αλλά και η έντονη ανάγκη για
ανάδειξη νέων στελεχών, προϋποθέτει τη διαµόρφωση εκπαιδευτικής υποδοµής που εφοδιάζει µε τις
απαιτούµενες γνώσεις, δεξιότητες και εµπειρίες. Η
Eurobank παρέχει προγράµµατα που ενδυναµώνουν
τις ηγετικές δεξιότητες και καθιστούν τους Προϊσταµένους & Διευθυντές των Μονάδων καλλιεργητές
της συνεχούς βελτίωσης σε ατοµικό και συλλογικό
επίπεδο και υπερασπιστές του οµαδικού πνεύµατος.
Παράλληλα, ένας µεγάλος αριθµός στελεχών του
οργανισµού είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει
εκπαιδευτικά προγράµµατα στο εξωτερικό κατά τη
διάρκεια του έτους.

Προγράµµατα Συµβουλευτικής Πωλήσεων –
Εξυπηρέτησης Πελατείας
Οι απαιτήσεις που έχουν οι πελάτες σήµερα
οδήγησαν στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών προγραµµάτων που κατευθύνουν τα στελέχη της πρώτης
γραµµής στην επιτυχή ανίχνευση των συγκεκριµένων
αναγκών κάθε πελάτη. Η υιοθέτηση πελατοκεντρικής
προσέγγισης στρέφει αποτελεσµατικά τα στελέχη
Εξυπηρέτησης Πελατείας στην παροχή υπηρεσιών
µέσω ολοκληρωµένων προτάσεων που προωθούν την
πελατειακή πιστότητα (customer loyalty) και τη
µακροχρόνια συνεργασία.
Πρόγραµµα Πιστοποίησης
Σε συνέχεια της επιτυχηµένης πορείας των
προηγούµενων ετών, το 2005 διευρύνθηκε το
πρόγραµµα µακροχρόνιας εκπαίδευσης που οδηγεί σε
Πιστοποίηση, τόσο για στελέχη του Δικτύου Καταστηµάτων, όσο και του Private Banking. Ταυτόχρονα,
ολοκληρώθηκε µε επιτυχία ο πρώτος κύκλος πιστοποίησης για Account officers του Δικτύου Τραπεζικής
Επιχειρήσεων.
Κατάρτιση νέων υπαλλήλων
Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα για νέους υπαλλήλους
ενισχύθηκαν σηµαντικά, ώστε να ανταποκριθούν στις
αυξηµένες απαιτήσεις προετοιµασίας νέων στελεχών
για την κάλυψη του σχεδίου επέκτασης του Δικτύου
της Τράπεζας. Στο πλαίσιο των συγκεκριµένων προγραµµάτων, διάρκειας 3-8 εβδοµάδων, παρέχεται το
απαιτούµενο γνωστικό υπόβαθρο που διευκολύνει την
άµεση προσαρµογή και οµαλή ενσωµάτωση των νέων
στελεχών στις συνθήκες του τραπεζικού περιβάλλοντος.
In-House MBA in Financial Services
H έµπρακτη συνεισφορά της Eurobank στην παροχή
ευκαιριών καριέρας στα στελέχη της, συνεχίστηκε µε
την έναρξη του τρίτου κύκλου σπουδών στο
Εσωτερικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, σε συνεργασία
µε το ΑLBΑ. Παράλληλα, τον Μάρτιο του 2005,
αποφοίτησαν οι συµµετέχοντες του πρώτου κύκλου
του προγράµµατος.
Τα επιτεύγµατα αυτά στο χώρο της Εκπαίδευσης
αποτελούν το ισχυρότερο κίνητρο για την ενδυ-
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νάµωση της εκπαιδευτικής προσπάθειας σχετικά µε
την αντιµετώπιση νέων προκλήσεων, καθώς και τη
χάραξη πρωτοποριακών εκπαιδευτικών λύσεων που
βοηθούν στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων
της Eurobank και θωρακίζουν την επαγγελµατική
επάρκεια των στελεχών της.

Η Eξέλιξη του Προσωπικού
Η ουσιαστική ανάπτυξη και εξέλιξη ενός οργανισµού
σε µια άκρως ανταγωνιστική εποχή φαίνεται κυρίως
από δύο σηµαντικές παραµέτρους: την οικονοµική του
ανάπτυξη και την εξέλιξη της µεγαλύτερης δύναµης
που διαθέτει, των ανθρώπων του. Η Eurobank σηµείωσε σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη τα τελευταία
χρόνια και ταυτόχρονα επένδυσε στην εξέλιξη του
ανθρώπινου δυναµικού, βοηθώντας όλους τους
εργαζόµενους να βελτιώσουν γνώσεις, ικανότητες και
µεθόδους επαγγελµατικής προσέγγισης όλων των
στόχων τους. Η Eurobank παρέχει τη δυνατότητα της
συνεχούς βελτίωσης, σε προσωπικό και επαγγελµατικό επίπεδο, ώστε οι εργαζόµενοι να είναι έτοιµοι
να αναλάβουν νέες θέσεις και αναβαθµισµένους ρόλους.
Η Τράπεζα ακολουθεί τη µεθοδολογία ανάπτυξης
βάσει «Οικογενειών Θέσεων Εργασίας». Η µεθοδολογία αυτή βοηθά τους υπαλλήλους όλων των επιπέδων
να εξελιχθούν εντός µιας «Οικογένειας Θέσεων» ή
και σε «συγγενή» Οικογένεια, ανάλογα µε τις γνώσεις, την εµπειρία, τις ικανότητες και τις δεξιότητες
που διαθέτουν ή που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της
επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Όλες οι θέσεις
που προβλέπονται από τα οργανογράµµατα και τον
καταµερισµό των καθηκόντων στις διάφορες µονάδες
εντάσσονται σύµφωνα µε τα κοινά τους χαρακτηριστικά σε µια Οικογένεια Θέσεων Εργασίας και στη βάση
αυτή η Τράπεζα οικοδοµεί τα συστήµατα σταδιοδροµικής εξέλιξης, αξιολόγησης και διαχείρισης των
αµοιβών και παροχών. Με την εφαρµογή αυτών των
σύγχρονων εργαλείων, η Eurobank έχει επιτύχει την
οµοιογενή διαχείριση του Προσωπικού, εντοπίζοντας
και αναδεικνύοντας τους καλύτερους.
Οι τέσσερις βασικοί και παράλληλοι άξονες που
στηρίζουν την εξέλιξη όλων των εργαζόµενων είναι:
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Πρόβλεψη και Σχεδιασµός κάλυψης αναγκών σε
ανθρώπινο δυναµικό (Manpower Planning): Η
Τράπεζα, για να καλύψει την κάθε θέση που προκύπτει µε τον κατάλληλο άνθρωπο, πριν αναζητήσει
στην αγορά ικανά στελέχη, εξετάζει την ανακατανοµή
καθηκόντων, την ανάθεση νέων καθηκόντων σε
υπαλλήλους που αξιολογούνται ικανοί να ανταποκριθούν και αναβαθµίζει ρόλους όταν και όπου απαιτείται. Μόνον αφού εξαντλήσει όλα τα περιθώρια
εσωτερικής κάλυψης µιας θέσεως, εξετάζει το ενδεχόµενο πρόσληψης από την αγορά.
Εσωτερική Αγορά Εργασίας (Internal Job Market):
Δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους υπαλλήλους
να ανταποκριθούν στα νέα ανοίγµατα που προκύπτουν
και δηµοσιεύονται στο Intranet site της Τράπεζας, η
Τράπεζα δίνει προτεραιότητα στις εσωτερικές µετακινήσεις και αναβαθµίσεις ανθρώπων που προάγονται
και εξελίσσονται για τις νέες θέσεις εργασίας.
Παράλληλα, η Eurobank αναπτύσσει και εφαρµόζει
µεθόδους αξιολόγησης, πολιτικές και διαδικασίες που
διασφαλίζουν την αξιοκρατία στις εσωτερικές
µετακινήσεις.
Συνεχείς Eυκαιρίες Eκπαίδευσης: Τα Εκπαιδευτικά
προγράµµατα καλύπτουν πλούσια θεµατολογία,
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες εξελίξεις και δίνουν
την ευκαιρία στους εργαζοµένους να παρακολουθούν
θέµατα που είναι συνδεδεµένα µε τα άµεσα
εργασιακά τους καθήκοντα ώστε να βελτιώνουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητες τους. Όλα τα εκπαιδευτικά
προγράµµατα συνδέονται µεταξύ τους, θέτουν τις
βάσεις για εξέλιξη σταδιοδροµίας και συντελούν στην
αναβάθµιση του γνωστικού επιπέδου των ανθρώπων
προετοιµάζοντας τους να αναλάβουν µεγαλύτερο
πεδίο ευθύνης και υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις.
Ανάπτυξη Ηγετικών Ικανοτήτων: Η Eurobank στηρίζει
τα στελέχη της ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές
ικανότητες και διοικητικές δεξιότητες που βοηθούν
τη γρήγορη προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες της διεθνούς αγοράς και τη σωστή
αντιµετώπιση των προκλήσεων. Δίνει έµφαση στην
ανάπτυξη ικανοτήτων που οδηγούν τους ανθρώπους
αλλά και τον οργανισµό σε συνεχή και ανοδική
εξέλιξη.
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Προαγωγές Προσωπικού στην Τράπεζα
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Το Σύστηµα Αξιολόγησης
Η Τράπεζα αποδίδει µεγάλη σηµασία στην αξιολόγηση
της απόδοσης του Προσωπικού της και για το λόγο
αυτό, εφαρµόζει ένα σύστηµα που εστιάζει στην
αντικειµενική αποτίµηση της συνεισφοράς κάθε
εργαζόµενου. Το σύστηµα συνδυάζει την αξιολόγηση
µετρήσιµων δεδοµένων, όπως οι στόχοι, µε τις
σύγχρονες προσεγγίσεις εκτίµησης των ικανοτήτων ή
ιδιοτήτων που επιδεικνύει ο εργαζόµενος κατά την
εκτέλεση της εργασίας του. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώκεται µέσα από την ατοµική βελτίωση να
επιτυγχάνεται καλύτερη συνολική απόδοση.
Το σύστηµα βασίζεται στις αρχές της αντικειµενικότητας και διαφάνειας. Ο αξιολογούµενος, όχι µόνο
λαµβάνει γνώση της αξιολόγησής του, αλλά συµµετέχει σε αυτήν ανταλλάσσοντας απόψεις και εντοπίζοντας, κατά τη διάρκεια ιδιαίτερης συνάντησης µε
τον Προϊστάµενό του, τα δυνατά - αδύνατα σηµεία της
απόδοσής του, όπως επίσης και τον τρόπο βελτίωσης
και κάλυψης των εκπαιδευτικών του αναγκών.
Κατανοµές Αξιολόγησης 2005
Σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας
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Παροχές

Συνολικές
Αποδοχές

Αµοιβές βάσει
Απόδοσης

Πρόγραµµα
χορήγησης
δικαιωµάτων
αγοράς µετοχών

Αναγνώριση Συνεισφοράς

Ευθυγράµµιση µε τη στρατηγική
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Η Eurobank έχει επιλέξει ένα ιεραρχικό σύστηµα δύο
διαστάσεων για κάθε θέση εργασίας: το «βαθµό» που
αντανακλά το ιεραρχικό επίπεδο και την «οικογένεια
της θέσης» που αντιπροσωπεύει τη φύση της
εργασίας. Αυτή η οργανωτική διάρθρωση είναι
συνδεδεµένη µε τη µισθολογική πολιτική, τις µεταβλητές αποδοχές και τα προγράµµατα παροχών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της θέσης, η εσωτερική ισορροπία και η
προώθηση της εξέλιξης του προσωπικού.

Ανάπτυξη Καριέρας
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Ο στόχος είναι η παροχή των συνολικών αποδοχών να
εξασφαλίζει εσωτερική ισορροπία και δικαιοσύνη,
ικανοποίηση και κίνητρο για τους εργαζόµενους,
ανταγωνιστικότητα στην αγορά και παράλληλα να
συνιστά παράγοντα µεγιστοποίησης της απόδοσης
των εργαζοµένων και να επιτρέπει τον έλεγχο του
κόστους εργασίας.

Εσωτερική Δικαιοσύνη
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Η πολιτική και τα αντίστοιχα συστήµατα αµοιβών και
παροχών έχουν αναπτυχθεί µε στόχο, την προσέλκυση, απασχόληση και διατήρηση έµπειρου προσωπικού που διαθέτει τις αναγκαίες ικανότητες και
συµπεριφορές, οι οποίες οδηγούν στη βελτιστοποίηση της ατοµικής, αλλά και συνολικής απόδοσης. Το
πακέτο αποδοχών σχεδιάστηκε µε βάση τις τελευταίες τάσεις της παγκόσµιας αγοράς σε συστήµατα
αµοιβών και παροχών και µε γνώµονα να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση µε τις αποδοχές που προσφέρει
ο τραπεζικός τοµέας στην Ελλάδα.
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Η πολιτική αµοιβών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της
διοίκησης του ανθρώπινου δυναµικού. Με γνώµονα τη
µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας για τους
µετόχους, η Eurobank έχει αναπτύξει και εφαρµόζει
µια πολιτική αµοιβών ευθυγραµµισµένη µε την
επιχειρηµατική στρατηγική και κουλτούρα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνολικές αποδοχές αποτελούν
το άθροισµα των σταθερών και µεταβλητών αποδοχών.
Οι σταθερές αποδοχές αφορούν το βασικό µισθό, που
αντανακλά το µορφωτικό υπόβαθρο, την εµπειρία, την
ευθύνη, αλλά και την αξία / βαρύτητα της θέσης στην
αγορά εργασίας, ενώ οι µεταβλητές αποδοχές
περιλαµβάνουν την καταβολή bonus µετρητών, µετοχών και δικαιωµάτων προαίρεσης µετοχών για τα στελέχη, που έτσι ανταµείβουν την απόδοση των εργαζοµένων.

Βάσει Απόδοσης

Η Πολιτική Αµοιβών και
Παροχών

Ανταγωνιστικότητα µε την αγορά

Τέλος, η Eurobank έχει αναπτύξει οµαδικά συστήµατα
ανταµοιβής των πωλήσεων για το Δίκτυο Καταστηµάτων και τα Κέντρα Τραπεζικής Επιχειρήσεων. Τα
προγράµµατα αυτά ανταµείβουν τα καταστήµατα για
κάθε πώληση που κάνουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες προϊόντων, εφόσον έχουν ικανοποιήσει µια
σειρά κριτηρίων: ανταµείβουν κατ’ αρχήν την επιτυχία
του καταστήµατος και σε συνέχεια, την επιτυχία των
ατόµων τα οποία έχουν αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσµατα.
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Η Πολιτική Παροχών για τον
Εργαζόµενο και την Οικογένειά
του
Η Eurobank, ακολουθώντας τη µακρά παράδοση των
ιδρυτών του Οµίλου, αναπτύσσει µε αίσθηµα ευθύνης
µια πολύπλευρη κοινωνική πολιτική, τόσο για τον ίδιο
τον εργαζόµενο, όσο και για την οικογένειά του.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει υιοθετήσει και συνεχώς
βελτιώνει µια σειρά παροχών, προσαρµοσµένες στις
σύγχρονες ανάγκες του εργαζόµενου, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει ετησίως σηµαντικούς πρόσθετους πόρους που σκοπό έχουν την ενίσχυση της γενικότερης
κοινωνικής πρόληψης και τη συνεχή βελτίωση της
υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Συγκεκριµένα, η
πολιτική των παροχών προς τους εργαζόµενους
διαχωρίζεται στους εξής τοµείς:

Ενίσχυση της οικογένειας του εργαζόµενου
Με γνώµονα την ενίσχυση και φροντίδα της οικογένειας, η Eurobank έχει θεσµοθετήσει ειδικές παροχές όπως δώρο γάµου και επίδοµα βρεφονηπιακού
σταθµού για όλους τους εργαζόµενους, καθώς και
µηνιαίο επίδοµα γέννησης τέκνου για τους χαµηλόµισθους. Η οικονοµική ενίσχυση της οικογένειας επεκτείνεται περαιτέρω σε υπαλλήλους που έχουν παιδιά
«ειδικών ικανοτήτων», καλύπτοντας ανάγκες ειδικών
σχολείων µέχρι το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης,
η Eurobank υποστηρίζει ποικιλοτρόπως και κατά
περίπτωση εργαζόµενους που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας τόσο οι ίδιοι, όσο και µέλη των
οικογενειών τους.
Επιδόµατα για Βρεφονηπιακούς Σταθµούς
& Ειδικά Σχολεία (αξία παροχών σε f εκατ.)
2,7
2,4

Ασφαλιστικά προγράµµατα
Το οµαδικό πρόγραµµα ασφάλισης καλύπτει τους τοµείς Υγείας, Ζωής και Σύνταξης για τον εργαζόµενο.
Το πρόγραµµα ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης µε πλήθος παροχών καλύπτει τόσο
τους ιδίους, όσο και τα µέλη των οικογενειών τους.
Επιπρόσθετα, επείγουσες µεταφορές ασθενών και
τραυµατιών εργαζοµένων σε Ελλάδα και εξωτερικό
καλύπτονται µέσω οµαδικού ασφαλιστικού προγράµµατος.
Επίσης, µε γνώµονα τη φροντίδα για τα παιδιά των
υπαλλήλων έχει θεσπίσει ένα ειδικό αποταµιευτικό
πρόγραµµα, µέσω του οποίου η Eurobank συµµετέχει
ενεργά είτε στη συνέχιση των σπουδών των παιδιών,
είτε στο ξεκίνηµα της επαγγελµατικής τους
σταδιοδροµίας
Ασφαλιστικά Προγράµµατα (αξία παροχών σε d εκατ.)

2003

2,5

2004

2005

Στεγαστικά και Προσωπικά Δάνεια
Στο πλαίσιο της ειδικής τιµολογιακής πολιτικής για
τους υπαλλήλους, η Τράπεζα στηρίζει την κάλυψη των
στεγαστικών τους αναγκών µε τη χορήγηση δανείων
σε ιδιαίτερα ευνοϊκά επιτόκια για την αγορά κατοικίας.
Επίσης παρέχονται προσωπικά δάνεια στους υπαλλήλους που ανέρχονται έως τέσσερις µηνιαίους
µισθούς.
Στεγαστικά και Προσωπικά Δάνεια
βάσει πολιτικής της Τράπεζας (σε d εκατ.)
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Υγείας & Ζωής
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2004
Προσωπικά (4 µισθοί)
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Επιβραβεύσεις
Η Eurobank επιβραβεύει την προσπάθεια των αρίστων
και υποστηρίζει την πρόοδο µε σειρά θεσµικών
µέτρων. Συγκεκριµένα, βραβεύει µε ειδικό χρηµατικό
βραβείο τα παιδιά των υπαλλήλων που αριστεύουν σε
όλες τις βαθµίδες τις εκπαίδευσης, αλλά και τους
ίδιους τους υπαλλήλους που επιτυγχάνουν ξεχωριστές πανεπιστηµιακές επιδόσεις. Επιπροσθέτως,
σε όσους πρωτεύουν κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, χορηγεί συµβολικό ποσό επιβράβευσης και ταυτόχρονα τους παρέχει τη δυνατότητα επαγγελµατικής σταδιοδροµίας στη
Eurobank µε την αποφοίτησή τους. Ανάλογη
οικονοµική υποστήριξη χορηγείται στους αριστούχους
απόφοιτους ΑΕΙ που συνεχίζουν τις µεταπτυχιακές
σπουδές τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
Υγεία & Ασφάλεια
Στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος πρόληψης
της υγείας των εργαζοµένων, η Eurobank υλοποιεί
µια σειρά δράσεων που στόχο έχουν την προστασία
και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Ειδικότερα, στην περιοχή Αττικής λειτουργούν δύο
πλήρως εξοπλισµένα ιατρεία, όπου παρέχεται συµβουλευτική ιατρική τόσο για τους ιδίους, όσο και για
τα µέλη των οικογενειών τους. Παράλληλα, παρέχεται
στους υπαλλήλους η δυνατότητα να υποβάλλονται σε
γενικό check up ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, βάσει
ειδικής συµφωνίας µε ιατρικές µονάδες σε µεγάλα
αστικά κέντρα. Επιπροσθέτως, οι νεοπροσλαµβανόµενοι υποβάλλονται σε γενικό check up, πριν
αρχίσουν τη σταδιοδροµία τους.
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής έχει εφαρµοσθεί ειδικό ασφαλιστικό πρόγραµµα για τα άτοµα µε
«ειδικές ικανότητες». Τα άτοµα αυτά παρακολουθούνται από τους Ιατρούς της Τράπεζας, τόσο για την
πορεία της υγείας τους όσο και για το αντικείµενο
απασχόλησής τους, µε σκοπό τη µικρότερη δυνατή
επιβάρυνση της υγείας τους.
Ειδικής µνείας χρήζει η επιτυχής λειτουργία της «Τράπεζας Aίµατος» την οποία δηµιούργησε και συντηρεί
το Προσωπικό. Στη συνεχή προσπάθεια κάλυψης
αναγκών σε αίµα για τους εργαζόµενους και τα µέλη
των οικογενειών τους, διοργανώνονται, σε συνεργα-
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σία µε το νοσοκοµείο Αµαλία Φλέµινγκ, τρεις έως
τέσσερις εθελοντικές αιµοδοσίες ετησίως.
Με συγκεκριµένες δράσεις στα θέµατα υγείας και
ασφάλειας στον εργασιακό χώρο, η Eurobank αποτελεί σηµείο αναφοράς στον κλάδο. Στο πλαίσιο της
γενικότερης στρατηγικής για κοινωνική πρόληψη και
µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων, έχει αναπτύξει Σύστηµα Διαχείρισης των επαγγελµατικών κινδύνων που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιδιώκοντας τη διασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς
περιβάλλοντος τόσο για τους ίδιους τους εργαζόµενους όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Στο πλαίσιο εφαρµογής της πολιτικής για την έγκαιρη
πρόληψη ατυχηµάτων έχουν εκπονηθεί γραπτές Μελέτες Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου για κάθε
Μονάδα οι οποίες µαζί µε τις έντυπες Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας και Οδηγίες Πυροπροστασίας, είναι
διαθέσιµες σε κάθε εργαζόµενο. Επιπρόσθετα, πραγµατοποιούνται µαθήµατα Πρώτων Βοηθειών σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ασκήσεις
εκκένωσης κτιρίων και αντιµετώπισης εκτάκτων
περιστατικών καθώς και µαθήµατα πυρόσβεσης, που
σκοπό έχουν τη βελτίωση των γνώσεων όσον αφορά
τους επαγγελµατικούς κινδύνους.
Πέντε εξειδικευµένοι Τεχνικοί Ασφαλείας επισκέπτονται τις µονάδες της Eurobank όπου επιβλέπουν την
εφαρµογή των µέτρων υγείας και ασφάλειας, συµβουλεύουν τους επικεφαλής µονάδων και παρουσιάζουν
και συζητούν µε τους εργαζόµενους τα αναγκαία µέτρα ασφάλειας στην εργασία. Για την τήρηση άριστων
όρων εργασίας και την αποτελεσµατική εφαρµογή της
πρόληψης επαγγελµατικού κινδύνου, έχουν ορισθεί
συντονιστές ασφαλείας σε κάθε µονάδα, οι οποίοι
βοηθούν το έργο των Τεχνικών Ασφαλείας.
Εξειδικευµένοι Ιατροί Εργασίας επισκέπτονται τις
Μονάδες σε τακτά χρονικά διαστήµατα, εξετάζουν
τους εργαζόµενους και δηµιουργούν τον ιατρικό
φάκελο του κάθε εργαζόµενου, ο οποίος φυλάσσεται
σε ηλεκτρονική µορφή στο κεντρικό ιατρείο της
Eurobank. Συγχρόνως παρέχουν συµβουλές προληπτικής ιατρικής, κατά τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις τους.
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Η συνεχόµενη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
επιτυγχάνεται µε τη συνεχή εκπαίδευση, τους εσωτερικούς ελέγχους των εργασιακών χώρων, την
παρακολούθηση των δεικτών επικινδυνότητας και τη
διαρκή ενηµέρωση των εργαζοµένων, µε σκοπό τη
διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού
περιβάλλοντος. Εντός του 2005, πραγµατοποιήθηκαν
σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ινστιτούτο της Υγιεινής
και Ασφάλειας στην Εργασία, δειγµατοληπτικοί
έλεγχοι για τη µέτρηση βλαπτικών φυσικών και
χηµικών παραγόντων, σε περιοχές ανά την Ελλάδα µε
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Οι άριστες πρακτικές εφαρµογής της Πολιτικής
Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία επέτρεψαν στη
Eurobank να είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και
µια από τις τρεις πρώτες Τράπεζες σε διεθνές
επίπεδο, η οποία πιστοποιήθηκε σύµφωνα µε τα
πρότυπα ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001, από το
διεθνή φορέα πιστοποιήσεων TUV Austria Hellas. Η
πιστοποίηση αυτή αποτελεί και µια επιπρόσθετη
δέσµευση της Eurobank ότι υπηρετεί µε υπευθυνότητα, συνέπεια και συνεχή προσπάθεια, το στόχο
για τη διασφάλιση ενός ποιοτικού και ασφαλούς
περιβάλλοντος για τους εργαζόµενους, τους πελάτες
της και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Εσωτερική Επικοινωνία
Για τη Eurobank, η συνεχής εµβάθυνση της εσωτερικής επικοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα του Οργανισµού, αποτελεί έναν από τους θεµελιώδεις παράγοντες προσδιορισµού της επιτυχίας. Μια επικοινωνία,
διαρκής, ουσιαστική, και αµφίδροµη η οποία ενδυναµώνει το κλίµα εµπιστοσύνης και συνδράµει στην
εδραίωση µιας ενιαίας κουλτούρας που αναγνωρίζει
την ατοµική ικανότητα, προσπάθεια και συνεισφορά,
αλλά και αναβαθµίζει την οµαδικότητα.
Κατά τη διάρκεια του έτους η Eurobank έδωσε µεγάλη
έµφαση στη διεύρυνση των καναλιών αµφίδροµης
επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων και της διοίκησης ώστε να δηµιουργηθούν ακόµα ισχυρότεροι
δεσµοί, να ισχυροποιηθεί περαιτέρω η συνεργασία
µεταξύ των µονάδων και να αξιοποιηθεί η δύναµη του
εποικοδοµητικού διάλογου. Οι πρωτοβουλίες είναι
πολλές και αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:
Intranet Site: Συνεχείς βελτιώσεις και αναβαθµίσεις
της ιστοσελίδας µε στόχο να είναι ένα ζωντανό και
αµφίδροµο µέσο επικοινωνίας το οποίο προωθεί την
αποτελεσµατική και άµεση πληροφόρηση για τα
δρώµενα µέσα στην Τράπεζα.
Eurobanker: Περιοδικό µε ποικίλη ύλη, το οποίο πέρα
των τραπεζικών θεµάτων δίνει τη δυνατότητα στους
εργαζόµενους να εκφράσουν τις απόψεις τους,
παρέχει πληροφόρηση για την ευρεία κοινωνική
παρουσία της Eurobank σε τοµείς όπως η Παιδεία, ο
Πολιτισµός, ο Αθλητισµός και το Περιβάλλον, παρέχει
συµβουλές προληπτικής ιατρικής, αλλά ταυτόχρονα
προάγει και την ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων
σε θέµατα κοινωνικού χαρακτήρα.
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Πρωινά µε τη Διοίκηση: Μικρός αριθµός εργαζοµένων κάθε φορά, από όλες τις ιεραρχικές βαθµίδες και
µονάδες της Τράπεζας, σε συχνά χρονικά διαστήµατα,
έχει τη δυνατότητα να συζητήσει, χωρίς προκαθορισµένη ηµερήσια διάταξη, µε το Διευθύνοντα
Σύµβουλο και τους Αναπληρωτές Διευθύνοντες
Συµβούλους θέµατα του εργασιακού τους χώρου.
Κουτί Ιδεών: Υποβολή ιδεών και προτάσεων πάνω
στη λειτουργία της Τράπεζας, που παρέχει στον κάθε
εργαζόµενο τη δυνατότητα να ακουστεί η δικιά του
άποψη, πέραν της ιεραρχικής αλυσίδας στην οποία
ανήκει.
Βράβευση Εργαζοµένων: Θεσµός βράβευσης και αναγνώρισης των εργαζοµένων, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει τα µέγιστα και επί µεγάλο χρονικό διάστηµα
στην πορεία ανάπτυξης του Τράπεζας.
Εκδήλωση για τους Εργαζόµενους: Για τον εορτασµό
της νέας χρονιάς, πέρα από την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας σε όλες τις µονάδες, η
Eurobank διοργάνωσε µια µεγάλη γιορτή για όλους
τους εργαζόµενους του Οµίλου, και τις οικογένειές
τους, δίνοντας έτσι σε όλους την ευκαιρία για
καλύτερη γνωριµία και σύσφιξη σχέσεων.
Εθελοντισµός: Η Eurobank πιστή στον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα και στις αξίες που χαρακτηρίζουν την καθηµερινή της λειτουργία και συµπεριφορά, πέραν της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων σε θέµατα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, προωθεί προγράµµατα Εθελοντικής Κοινωνικής Προσφοράς. Τα Προγράµµατα αυτά
απευθύνονται στους εργαζόµενους που οικειοθελώς
έχουν επιλέξει να συνεισφέρουν µε ενέργειες και
δράσεις τοπικού χαρακτήρα. Το 2005, ένας µεγάλος
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αριθµός εργαζοµένων εθελοντών συµµετείχε σε µια
σηµαντική προσπάθεια ανάπλασης-δεντροφύτευσης
και καθαρισµού στο Ηράκλειο της Κρήτης σε συνεργασία µε το Δήµο της πόλης και την οικολογική
οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή». Κατά τη διάρκεια του
έτους, προστέθηκε το νέο πρόγραµµα «Γνωρίζω,
Συµµετέχω, Προστατεύω» το οποίο εγκαινιάστηκε σε
συνεργασία µε το WWF Ελλάς και αφορά τον Εθνικό
Δρυµό της Πάρνηθας. Το πρόγραµµα απευθύνεται,
πρωτίστως, στους εργαζόµενους της Eurobank και τις
οικογένειές τους όπου µέσα από επισκέψεις και
ξεναγήσεις τους δίνεται η ευκαιρία να µυηθούν στα
µυστικά του Δρυµού, αλλά και να συµβάλουν στην
ανάγκη για άµεση προστασία και σωστή διαχείρισή
του.

Η Συµβολή του Τοµέα
Ανθρώπινου Δυναµικού στη
Διεθνή Παρουσία του Οµίλου
Ο Τοµέας Ανθρώπινου Δυναµικού στην Ελλάδα έχει
την αρµοδιότητα και παρέχει υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναµικού στις
χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης,
όπου η Τράπεζα και οι Θυγατρικές της Εταιρείες
έχουν παρουσία, και συγκεκριµένα τη Βουλγαρία, τη
Ρουµανία τη Σερβία-Μαυροβούνιο και την Πολωνία.
Η Τράπεζα έχει ως στόχο το σχεδιασµό, οργάνωση
και λειτουργία των Θυγατρικών Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναµικού της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής
Ευρώπης, κατά τα πρότυπα της µητρικής Τράπεζας,
καθώς και την εναρµόνισή τους µε τα συστήµατα, τις
πολιτικές και τις διαδικασίες της, πάντα µε σεβασµό
στις ιδιαιτερότητες, και την κουλτούρα της κάθε
χώρας.
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Το 2005, οι σηµαντικότερες δραστηριότητες του
Τοµέα Ανθρώπινου Δυναµικού που αφορούν τις
Θυγατρικές Εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
επικεντρώθηκαν στις εξής κατευθύνσεις:
Στην εδραίωση, την οργάνωση και ανάπτυξη των
Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναµικού των Θυγατρικών
Τραπεζών κατά τα πρότυπα του οµίλου Eurobank EFG,
καθώς και τη σταδιακή ευθυγράµµισή τους µε τα
συστήµατα, πολιτικές και διαδικασίες της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναµικού του Οµίλου.
Στη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διεξαγωγή
επιτυχηµένων εταιρικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων, που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών µονάδων των Θυγατρι-
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κών Εταιρειών στις τοπικές αγορές. Το 2005
ενισχύθηκε σηµαντικά η υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και δόθηκε έµφαση σε τρεις µεγάλες κατηγορίες
εκπαιδευτικών προγραµµάτων, το Πρόγραµµα Συµβουλευτικής Πωλήσεων, το Πρόγραµµα Εξυπηρέτησης Πελατείας και το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Ηγετικών Δεξιοτήτων και Καθοδήγησης.
Τέλος, στην υλοποίηση έργων στις τοπικές Θυγατρικές Εταιρείες που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία
στον οργανισµό. Τα έργα αυτά έχουν ως στόχο,
αφενός την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και
αφετέρου τη µεταφορά των βέλτιστων πρακτικών στις
τοπικές θυγατρικές.
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Μέτοχοι
Η εξέλιξη της συµµετοχής των θεσµικών επενδυτών
στη µετοχή του οµίλου Eurobank EFG το 2005 αντανακλά την αυξανόµενη εµπιστοσύνη των επενδυτών αυτών στη δυναµικότητα και τις προοπτικές του Οµίλου.
Στα τέλη του 2005 θεσµικοί επενδυτές κατείχαν το
29,5% του συνόλου των µετοχών. Η αναγνώριση της
αξίας του Οµίλου εκτός συνόρων καταδεικνύεται από
την εντυπωσιακή πορεία των ξένων θεσµικών, των
οποίων η συµµετοχή ανήλθε από µόλις 4,3% το 2001
σε 23,7% στα τέλη 2005.
Συµµετοχή θεσµικών επενδυτών στη Eurobank EFG
(% επί συνόλου µετοχών)

29,5%

28,4%
22,3%

12,2%

13,2%

2001

2002

2003

2004

2005

Πέραν της συµµετοχής των θεσµικών επενδυτών,
βασικός µέτοχος της Τράπεζας, µε ποσοστό 40,8%,
παραµένει ο Όµιλος EFG Bank European Financial
Group, συµφερόντων της οικογένειας Λάτση, ο οποίος
εδρεύει στη Γενεύη. Αξίζει όµως να σηµειωθεί πως ο
όµιλος Eurobank EFG έχει το προνόµιο να διαθέτει µια
από τις µεγαλύτερες βάσεις ιδιωτών µετόχων στην
Ελλάδα, που ξεπερνούν τους 300.000 και κατέχουν
ποσοστό 29,7% του συνόλου των µετοχών.
Μετοχική Σύνθεση στις 31.12.2005
(% επί συνόλου µετοχών)

Σύνθεση Θεσµικών Επενδυτών ανά χώρα
Λοιπές Χώρες
6%

ΗΠΑ
25%

Μ. Βρετανία
22%

Άλλες Ευρωπαϊκές
Χώρες 25%
Ελλάδα
22%

Ο όµιλος Eurobank EFG στοχεύει στην παροχή ισότιµης, έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης προς τους
µετόχους της, αλλά και προς το ευρύτερο επενδυτικό
κοινό και τηρεί τις υποχρεώσεις της ως εισηγµένη
εταιρεία προς τις αρχές, µέσα από διαφανείς
διαδικασίες σύνταξης και ανακοίνωσης των οικονοµικών της αποτελεσµάτων. Η πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, πέραν των δηµοσιεύσεων στον ελληνικό ηµερήσιο Τύπο, διεξάγεται µέσω του διαδικτυακού τόπου του Οµίλου www.eurobank.gr, το περιεχόµενο του οποίου ενηµερώνεται σε διαρκή βάση. Η
πληροφόρηση παρέχεται στην ελληνική αλλά και στην
αγγλική γλώσσα. Σε οργανωτικό επίπεδο, εξειδικευµένη Διεύθυνση Σχέσεων µε Επενδυτές φέρει την
ευθύνη της ενηµέρωσης και της επικοινωνίας µε τους
θεσµικούς επενδυτές, ενώ πολυµελής Διεύθυνση
Μετοχολογίου εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των
µετόχων. Στην προσπάθειά του για αµεσότερη
επικοινωνία ο όµιλος Eurobank EFG οργανώνει εξειδικευµένες παρουσιάσεις (roadshows) προς εγχώριους
και ξένους θεσµικούς επενδυτές, ενώ η διοίκηση
επικοινωνεί τακτικά µε τους µετόχους µέσα από την
ειδική έκδοση «Συµµετοχή» και ποικίλες ηµερίδες.

Ιδιώτες Μέτοχοι
29,7%
EFG Group
40,8%

Έλληνες Θεσµικοί
5,8%
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Ξένοι Θεσµικοί
23,7%
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Πελάτες
Ο όµιλος Eurobank EFG έχει θέσει σε πρώτη
προτεραιότητα την ανάπτυξη και διατήρηση σταθερών
και αµφίδροµων σχέσεων µε τους πελάτες µέσω
µεθοδευµένων και συντονισµένων ενεργειών σε όλο
το εύρος του Οµίλου. Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση
Σχέσεων µε τους Πελάτες φροντίζει για τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.
Πέρα από το συντονισµό και την εποπτεία της
διαχείρισης παραπόνων των πελατών σε όλο το εύρος
της Τράπεζας και των θυγατρικών, η Διεύθυνση
Σχέσεων µε τους Πελάτες επιδιώκει την πρόληψη
φαινοµένων που θα µπορούσαν να αυξήσουν τη
δυσαρέσκεια των πελατών. Για το σκοπό αυτό αναλύονται και εξετάζονται όλες οι προτάσεις, οι υποδείξεις και τα παράπονα των πελατών, επισηµαίνονται τα
σηµαντικότερα προβλήµατα και πραγµατοποιούνται οι
απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες. Έτσι επιτυγχάνεται ταχύτερη επίλυση των εκάστοτε προβληµάτων
µε στόχο την αποφυγή επανάληψης των ιδίων λαθών
και την αύξηση του δείκτη ικανοποίησης του πελάτη.
Η εφαρµογή της ενιαίας πολιτικής και πρακτικής στις
σχέσεις µε τους πελάτες διασφαλίζεται µέσα από τη
διαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωση των ανθρώπων της
Eurobank. Στελέχη της Διεύθυνσης Σχέσεων µε τους
Πελάτες πραγµατοποιούν τακτικές επισκέψεις στο
δίκτυο καταστηµάτων, µε σκοπό αφενός την
εκπαίδευση του προσωπικού για την αντιµετώπιση
δυσαρεστηµένων πελατών, αφετέρου τον εντοπισµό
και την ανάλυση ζητηµάτων τα οποία δυσχεραίνουν την
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Ακόµη, παρέχονται

24

σεµινάρια και “on the job training”, καθώς και διαρκής
εκπαίδευση των στελεχών της πρώτης γραµµής µέσω
της «Ακαδηµίας Eurobank».
Η στενή συνεργασία µε το Γραφείο Tραπεζικού
Μεσολαβητή και µε τους δηµόσιους φορείς, οι οποίοι
είναι αρµόδιοι να παρεµβαίνουν στις επιχειρήσεις µε
σκοπό την προστασία του καταναλωτή, διασφαλίζουν
τη διαφάνεια, τη νοµιµότητα και τη δίκαιη κρίση στη
διαχείριση των σχέσεων µε τους πελάτες.
Η Τράπεζα διενεργεί τακτικά ποιοτικούς ελέγχους,
αξιολογώντας το βαθµό ικανοποίησης των πελατών
από τη διαχείριση των παραπόνων τους, ενώ πραγµατοποιεί και ανάλογες έρευνες σε συνεργασία µε
εταιρείες δηµοσκοπήσεων. Ακόµη, προωθώντας την
άµεση επικοινωνία µε τον πελάτη, η Τράπεζα έχει
αναπτύξει εξειδικευµένη σελίδα στο διαδικτυακό της
τόπο www.eurobank.gr, όπου οι πελάτες µπορούν να
εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους. Επιπλέον, οι
πελάτες µπορούν να επικοινωνούν καθηµερινά όλο το
24ωρο µε την τηλεφωνική γραµµή εξυπηρέτησης
Europhone Banking 801-111-1144.
Η άριστη απόδοση της Eurobank στη διαχείριση των
πελατειακών σχέσεων έχει αναγνωριστεί µε την
ευρωπαϊκή διάκριση «Committed to Excellence» από το
διεθνούς κύρους οργανισµό European Foundation for
Quality Management (EFQM). Ακόµη, οι διαδικασίες
διαχείρισης παραπόνων έχουν ενταχθεί στο πιστοποιηµένο σύστηµα της Τράπεζας από το Βρετανικό
οίκο British Standards Institute.
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Προµηθευτές
Ο όµιλος Eurobank EFG εφαρµόζει αυστηρή πολιτική
και διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή των
προµηθευτών του, ενώ το πλαίσιο επιλογής και
συνεργασίας είναι ενιαίο για όλες τις θυγατρικές του
Οµίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα κριτήρια
επιλογής νέων προµηθευτών περιλαµβάνονται η
εξειδίκευση, η εταιρική φήµη, η σχέση κόστους –
ποιότητας, τυχόν πιστοποιήσεις µε ISO και οι
συστάσεις άλλων πελατών. Βάσει του κώδικα δεοντολογίας του Οµίλου, αποφεύγονται οι συναλλαγές µε
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προµηθευτές που κρίνεται ότι χρησιµοποιούν
διαβλητές πρακτικές. Όλες οι συνεργασίες αξιολογούνται σε ετήσια βάση. Η διαφάνεια της διαδικασίας
προµηθειών διασφαλίζεται από το ηλεκτρονικό πρόγραµµα παραγγελιών που χρησιµοποιείται από τις
διευθύνσεις και θυγατρικές του Οµίλου µέσω του
εσωτερικού διαδικτύου (Intranet). Ο τοµέας προµηθειών της Eurobank στην Ελλάδα έχει λάβει πιστοποίηση ISO από το British Standards Institute.
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Ο όµιλος Eurobank EFG έχει συνδυάσει την
επιτυχηµένη επιχειρηµατική του πορεία µέσα από
δράσεις στους τοµείς της Παιδείας, του Πολιτισµού,
του Αθλητισµού και του Περιβάλλοντος, τοµείς στους
οποίους εκδηλώνονται οι πιο ζωντανές και δηµιουργικές δυνάµεις µιας κοινωνίας.
Η κοινωνική προσφορά αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα
της στρατηγικής του Οµίλου όπου και αν αυτός
δραστηριοποιείται, καθώς η διοίκηση πιστεύει ότι µία
δυναµική και επιτυχηµένη επιχείρηση οφείλει να
συµµετέχει ενεργά και να συνεισφέρει δηµιουργικά
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στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Η προσφορά προς την
κοινωνία αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις αξίες του
οµίλου Eurobank EFG και αντανακλά τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Τράπεζας και των ιδρυτών
της.
Για το έτος 2005, οι δαπάνες της Τράπεζας για
χορηγίες και κοινωνικό έργο ανήλθαν σε € 6,9 εκατ.,
αυξηµένες κατά 15% σε σχέση µε το 2004. Το δε
συνολικό κοινωνικό προϊόν της Τράπεζας ξεπέρασε
τα € 894 εκατ., έναντι € 701 εκατ. το 2004, σηµειώνοντας αύξηση 27,6%.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η συνεισφορά της Τράπεζας στο «Kοινωνικό Προϊόν» το 2005

(€'000)

Κύκλος Εργασιών Τράπεζας
Διάφορα Έσοδα και Έσοδα από Συµµετοχές
ΦΠΑ επί Προστιθέµενης Αξίας Εταιρείας
Λειτουργικά και Λοιπά Έξοδα (προ Αµοιβών Προσωπικού και Φόρων) και Αποσβέσεις

2,564,639
415,204
1,245
(2,086,876)

Κοινωνικό Προϊόν

894,212

Το «Κοινωνικό Προϊόν» και η Διανοµή του

(€'000)

Ι. Δηµόσιο
Φόρος Εισοδήµατος και Διάφοροι Φόροι
Εισφορές σε Οργανισµούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών

132,786
57,487
1,245
32,478
223,997

ΙΙ. Επιχείρηση
Αδιανέµητα Κέρδη / Αποθεµατικά

137,714

ΙΙΙ. Προσωπικό
Συνολικές Μικτές Αποδοχές
Λοιπές Παροχές στο Προσωπικό
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Εισφορές Εργαζοµένων σε Οργανισµούς Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διανοµή Κερδών στο Προσωπικό

217,118
45,155
(32,478)
(28)
10,200
239,966

IV. Μέτοχοι
Καθαρό Μέρισµα

285,632
6,903

V. Δωρεές/ Χορηγίες
Κοινωνικό Προϊόν
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Παιδεία
Το πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για
την Παιδεία» ολοκλήρωσε το 2005
τον τρίτο κύκλο του µε τη βράβευση
των αποφοίτων της Γ’ Λυκείου της
σχολικής χρονιάς 2004-2005. Το
2005 οι απόφοιτοι που βραβεύθηκαν
έφθασαν τους 1.112, ενώ από το
2003 που εγκαινιάσθηκε το πρόγραµµα έχουν βραβευθεί σχεδόν 3.500 απόφοιτοι Λυκείου.
Το πρόγραµµα που υλοποιείται µε την υποστήριξη
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων αφορά
τους περίπου 230.000 µαθητές και µαθήτριες που
φοιτούν στη Γ’ Λυκείου στο σύνολο των 1.300
περίπου σχολείων της χώρας, δηµοσίων και ιδιωτικών, ηµερήσιων και εσπερινών. Στις 30 τελετές
βράβευσης που έγιναν από το Σεπτέµβριο µέχρι το
Δεκέµβριο του 2005, η Eurobank βράβευσε τον ή την
αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθµό πρόσβασης στις πανελλήνιες εξετάσεις στο σχολείο του. Η βράβευση κάθε αριστούχου
συνοδεύθηκε από το ποσό των € 1.000 που κατατέθηκε σε λογαριασµό της Τράπεζας, στο όνοµα του
βραβευόµενου µαθητή.
Στα τρία χρόνια υλοποίησης του προγράµµατος, η
συµπαράσταση και η συµµετοχή της εκπαιδευτικής
κοινότητας, των τοπικών κοινωνιών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κυρίως των µαθητών και των
µαθητριών και των οικογενειών τους είναι θερµή και
συγκινητική. Το πρόγραµµα «Η Μεγάλη Στιγµή για την
Παιδεία» αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη της ανάγκης
της κοινωνίας µας για τη διατήρηση και ενδυνάµωση
διαχρονικών αξιών και αρχών, όπως η κατάκτηση της
γνώσης και η αξιοκρατία, πάνω στις οποίες µπορεί να
θεµελιώσει ένα καλύτερο µέλλον.

δευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το ευγενές κλίµα
άµιλλας που δηµιουργείται µεταξύ των µαθητών, η
συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στην προσπάθεια
των παιδιών για κατάκτηση της γνώσης και για
επιτυχία, καθώς και η ανάδειξη άλλων αξιών όπως η
συνεχής προσπάθεια και συνέπεια, η διεκδίκηση της
επιτυχίας, η συνεχής αναβάθµιση των ικανοτήτων, η
αναζήτηση της ποιότητας και του πολιτισµού, δηµιουργούν ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο «Η Μεγάλη
Στιγµή για την Παιδεία» ενδυναµώνεται χρόνο µε το
χρόνο.
Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος για τη
σχολική χρονιά 2004-2005, θα πραγµατοποιηθεί
όπως κάθε χρόνο, µια πανηγυρική εκδήλωση κατά
την οποία θα βραβευθούν οι «πρώτοι των πρώτων»
αριστούχοι απόφοιτοι από κάθε Νοµό της Ελλάδας.
Παράλληλα µε την υλοποίηση του προγράµµατος «Η
Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία», ο όµιλος Eurobank
EFG συνέχισε τη συνεργασία του µε το Ίδρυµα
Μείζονος Ελληνισµού (ΙΜΕ) η οποία χρονολογείται
από το 2000. Η Τράπεζα είναι ο αποκλειστικός
χορηγός του δηµοφιλούς ηλεκτρονικού κόµβου του
ΙΜΕ «Η Ελληνική Ιστορία στο Διαδίκτυο» ο οποίος
αποτελεί ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών για την
ελληνική ιστορία, σηµειώνοντας µέσα στο 2005,
επισκεψιµότητα 6.640.900 «hits».

Η επιτυχία του προγράµµατος οφείλεται σε ένα
ιδιαίτερο συνδυασµό στοιχείων που το έχουν
καταστήσει σε θεσµό της δευτεροβάθµιας εκπαί-

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η

Ε Υ Θ Υ Ν Η

Κ Α Ι

Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α

2 0 0 5

29

30

Η Τράπεζα ήταν επίσης χορηγός του προγράµµατος
«Μαγική Οθόνη», το οποίο είναι ένα σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας που επιτρέπει στους επισκέπτες να περιηγηθούν σε ένα εικονικό περιβάλλον και
να γνωρίσουν τον ανεκτίµητο πλούτο της ελληνικής
πολιτιστικής κληρονοµιάς. Τη «Μαγική Οθόνη»
επισκέφθηκαν το 2005 περίπου 6.300 ενήλικες και
παιδιά.
Το έργο του οµίλου Eurobank EFG στον τοµέα της
Παιδείας συµπληρώνεται από µία σειρά χορηγιών σε
εκπαιδευτικά ιδρύµατα και φορείς όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο
Πειραιώς, η Ελληνογαλλική Σχολή και το Ελληνικό
Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο. Πέρα από την οικονοµική ενίσχυση, η Τράπεζα προσέφερε επίσης
βιβλία σε σχολεία και πανεπιστήµια, για τον εµπλουτισµό των βιβλιοθηκών τους.
Τέλος, η Eurobank υποστήριξε ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού προκειµένου να πραγµατοποιήσουν συνέδρια ιδιαίτερου
επιστηµονικού και επαγγελµατικού ενδιαφέροντος.
Συγκεκριµένα, η Eurobank ήταν χορηγός του σεµιναρίου εργασίας που διοργάνωσε στην Αθήνα το Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics
& Political Science µε τίτλο «Διαρθρωτικά Θέµατα
στην Αγορά Εργασίας: Η διεθνής εµπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας» καθώς επίσης και του συνεδρίου του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών «Ελληνική Οικονοµία – Εξελίξεις και Προοπτικές».
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Πολιτισµός
Ο τοµέας του Πολιτισµού έχει
χαρακτηρίσει την κοινωνική προσφορά
του οµίλου Eurobank EFG από τα
πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Η
µακροχρόνια συνεργασία µε πολιτιστικούς φορείς και οργανισµούς που
προάγουν τον πολιτισµό και την τέχνη
θεωρείται πράξη µείζονος κοινωνικής και εθνικής
σηµασίας, καθώς µε τον τρόπο αυτό όχι µόνο
διαφυλάσσεται η πολύτιµη κληρονοµιά του τόπου, αλλά
υποστηρίζεται η προσπάθεια νέων δηµιουργών.
Η δράση της Eurobank στον Πολιτισµό χαρακτηρίζεται
από τη µακροχρόνια συνεργασία της µε δύο σηµαντικούς φορείς: την «ΚΑΜΕΡΑΤΑ – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής» του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
την οποία χορηγεί από το 1994 και το «Παιδικό Στέκι –
Θέατρο Κατίνα Παξινού» του Εθνικού Θεάτρου το
οποίο η Τράπεζα υποστηρίζει από το 2001.
Η ΚΑΜΕΡΑΤΑ είναι σήµερα η µοναδική ορχήστρα
δωµατίου διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα. Από
την ίδρυσή της το 1991, οι συντελεστές της υποστήριξαν µε πάθος το έργο της µε αποτέλεσµα να την
αναδείξουν σε µουσικό σύνολο υψηλού επιπέδου, ικανό να υπηρετεί ευρύτατο φάσµα ρεπερτορίου. Πέρα
από τις εµφανίσεις της στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
η ορχήστρα έχει αναπτύξει έντονη καλλιτεχνική παρουσία σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό (Αγγλία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Σουηδία, Χόνγκ
Κόνγκ, και αλλού), ενώ µερικοί από τους διασηµότερους σύγχρονους σολίστ έχουν συνεργασθεί µαζί της.
Σηµαντικό µέρος της δραστηριότητας της ορχήστρας
αφιερώνεται σε εκπαιδευτικά προγράµµατα ανά την
Ελλάδα, ενώ σηµαντικός αριθµός συναυλιών έχει πραγµατοποιηθεί σε σχολεία στο πλαίσιο ειδικών
εκπαιδευτικών προγραµµάτων που έχουν εκπονηθεί σε
συνεργασία µε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων.
Το 2005, η ΚΑΜΕΡΑΤΑ έδωσε 85 συναυλίες τις οποίες
παρακολούθησαν περίπου 56.000 άτοµα. Οι 41 από
αυτές τις συναυλίες δόθηκαν σε χώρους εκτός Μεγά-
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ρου Μουσικής Αθηνών, συµπεριλαµβανοµένων και
σχολείων της Αττικής.
Το «Παιδικό Στέκι – Θέατρο Κατίνα Παξινού» του Εθνικού Θεάτρου συνεχίζει την επιτυχηµένη πορεία του µε
έργα σηµαντικού ενδιαφέροντος, τα οποία αγαπούν όχι
µόνο τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες. Με την υποστήριξη της Τράπεζας, το Παιδικό Στέκι έδωσε το 2005
συνολικά 193 παραστάσεις στην Αθήνα και 25 στην
περιφέρεια.
Παράλληλα µε τις µακροχρόνιες δράσεις του, ο όµιλος
Eurobank EFG εγκαινίασε το 2004 δύο νέες δράσεις
στον τοµέα του Πολιτισµού µε απώτερο στόχο να έρθει
το ευρύ κοινό πιο κοντά στην ελληνική τέχνη. Τις
δράσεις αυτές, οι οποίες έχουν σχεδιασθεί µε σκοπό
να αποτελέσουν θεσµούς στο χώρο της τέχνης και του
πολιτισµού, έχει αναλάβει η Διεύθυνση Private
Banking, η οποία συνδέεται τα τελευταία χρόνια µε την
προβολή και προώθηση της τέχνης στους πελάτες της
αλλά και στο ευρύ κοινό.
Η πρώτη δράση αφορά τη συνεργασία µε την Εθνική
Πινακοθήκη για τη διοργάνωση αναδροµικών εκθέσεων σηµαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών. Το 2005
εγκαινιάσθηκε η αναδροµική έκθεση του ζωγράφου
Γεώργιου Ιακωβίδη από τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Καραµανλή, ενώ το 2004 διοργανώθηκε
αναδροµική έκθεση του Αλέκου Φασιανού την οποία
επισκέφθηκαν 54.000 φιλότεχνοι.
Με τη δεύτερη δράση µε τίτλο «Η Μεγάλη Στιγµή για
τον Πολιτισµό: Ανάδειξη Νέων Δηµιουργών» η
Διεύθυνση Private Banking βραβεύει κάθε χρόνο τους
τρεις πρώτους αποφοίτους της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών. Η πρώτη βράβευση έγινε τον Απρίλιο
του 2005 και ο θεσµός αυτός θα συνεχισθεί τα επόµενα χρόνια. Η βράβευση κάθε αριστούχου περιλαµβάνει χρηµατικό έπαθλο € 10.000 καθώς και τη διοργάνωση έκθεσης των έργων των αριστούχων καλλιτεχνών, από τη Διεύθυνση Private Banking. Τέλος, στο
πλαίσιο αυτού του προγράµµατος, η Eurobank αγοράζει κάποια από τα έργα των αριστούχων, εµπλουτίζοντας έτσι τη συλλογή του Οµίλου.
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Αθλητισµός
Το 2005 ήταν µία ακόµη πολύ σηµαντική χρονιά για τον όµιλο Eurobank EFG
στον τοµέα του αθλητισµού, τον οποίο
η Τράπεζα έχει στηρίξει µε συνέπεια
από το 2001.
Ως χορηγός της Ελληνικής Οµοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο Όµιλος είχε τη χαρά να δει
δύο από τις Εθνικές Οµάδες να διαπρέπουν στο διεθνή
στίβο του αθλήµατος. Η Εθνική Οµάδα Καλαθοσφαίρισης των Ανδρών στέφθηκε, για δεύτερη φορά στην
ιστορία της, Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο «Eurobasket
2005» στο Βελιγράδι. Επίσης, πολύ σηµαντική νίκη
πέτυχε και η Εθνική Οµάδα Νέων Ανδρών που κατέκτησε το αργυρό µετάλλιο στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα
που έγινε στην Αργεντινή.
Τα παραπάνω αποτελούν αδιάψευστη απόδειξη ότι το
ελληνικό µπάσκετ έκανε τεράστια άλµατα προόδου
µέσα στο 2005. Σηµειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά,
ύστερα από το θρίαµβο της Εθνικής Οµάδας του 1987,
που το ελληνικό µπάσκετ έχει την ευχέρεια να
παρουσιάσει µια πληθώρα ταλαντούχων και καταξιωµένων διεθνών παικτών τόσο στο ελληνικό όσο και στα
ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα.
Για να τιµήσει τις δύο εθνικές οµάδες για τις αξέχαστες στιγµές χαράς και υπερηφάνειας που
προσέφεραν σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους, ο
όµιλος Eurobank EFG διοργάνωσε το Δεκέµβριο του
2005 µία ξεχωριστή Γιορτή του Μπάσκετ στο
Ολυµπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.) την
οποία παρακολούθησαν από κοντά 7.000 άτοµα. Κατά
τη διάρκεια της γιορτής η Πρωταθλήτρια Ευρώπης,
Εθνική Οµάδα Μπάσκετ Ανδρών και η Δευτεραθλήτρια
Κόσµου, Εθνική Οµάδα Μπάσκετ Νέων Ανδρών,
έδωσαν αγώνα επίδειξης, ενώ ακολούθησε µεγάλη
συναυλία του Σταµάτη Σπανουδάκη µε τον Αντώνη
Ρέµο, τη µικτή και την παιδική χορωδία του Σπύρου
Λάµπρου και τη µεγάλη ορχήστρα του συνθέτη.

πλοΐας, Σοφία Μπεκατώρου και Αιµιλία Τσουλφά, τις
οποίες η Τράπεζα υποστηρίζει µε αποκλειστική
χορηγία από το 2001. Η υποστήριξη της Τράπεζας στις
δύο αθλήτριες αποτέλεσε την αφορµή για την
υλοποίηση ενός νέου προγράµµατος, του «Ζήσε την
Ιστιοπλοΐα», που έχει στόχο να προσελκύσει τους
νέους που αγαπούν τον αθλητισµό και τη θάλασσα να
γνωρίσουν από κοντά το άθληµα της ιστιοπλοΐας.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος, οι Σοφία Μπεκατώρου
και Αιµιλία Τσουλφά επισκέπτονται ναυτικούς οµίλους
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σε χώρους ειδικά
διαµορφωµένους για το πρόγραµµα, οι συµµετέχοντες
έχουν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε τις δύο
Χρυσές Ολυµπιονίκες για τα µυστικά του αθλήµατος,
να µυηθούν στην οµορφιά του αθλητισµού, αλλά και να
πάρουν µια µικρή γεύση ιστιοπλοΐας κάνοντας µια
βόλτα µε σκάφη τύπου «Optimist».
Το πρόγραµµα «Ζήσε την Ιστιοπλοΐα» ξεκίνησε τον
Αύγουστο από τη Μύκονο, όπου συνέπεσε µε τη
διεξαγωγή του διεθνούς ιστιοπλοϊκού αγώνα «Dream
Race Myconos» και συνεχίστηκε το Σεπτέµβριο και τον
Οκτώβριο σε ναυτικούς οµίλους στην Κρήτη, τη Λάρισα,
το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, την Πύλο και την Πάτρα. Σε
κάθε επίσκεψη των Χρυσών Ολυµπιονικών η ανταπόκριση των νέων ήταν µεγάλη και υπολογίζεται ότι
περισσότερα από 550 παιδιά, ηλικίας 8-14 ετών,
συµµετείχαν στις εκδηλώσεις, πολλά από τα οποία
αποκτούσαν την πρώτη τους εµπειρία µε το άθληµα.

Μέσα στο 2005 ανανεώθηκε και η χορηγία του οµίλου
Eurobank EFG στις Χρυσές Ολυµπιονίκες της ιστιοΕ Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η
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Περιβάλλον
Σύµφωνα µε έρευνα για την «Κοινωνική Κατανάλωση και την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη 2005», η οποία
διεξήχθη για δεύτερη συνεχή χρονιά
από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, το
Πάντειο Πανεπιστήµιο και την MRB
Hellas, οι Έλληνες δίνουν µε ποσοστό
38,5% προτεραιότητα στο σεβασµό και την προστασία
του περιβάλλοντος όσον αφορά την εταιρική συµπεριφορά και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Λαµβάνοντας µάλιστα υπ’ όψιν ερευνητικά δεδοµένα προηγούµενων ετών για την Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι στην
ελληνική κοινωνία το θέµα σεβασµού του περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή προτεραιότητα των πολιτών.
Για τον όµιλο Eurobank EFG το περιβάλλον αποτελεί
κύριο άξονα δραστηριοποίησης σε θέµατα κοινωνικής
προσφοράς και µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις
που αντιµετωπίζει ως σύγχρονη επιχείρηση. Ήδη από
το 2003, η Eurobank ανακοίνωσε την επίσηµη
Περιβαλλοντική Πολιτική της ως ένδειξη της δέσµευσής της για µείωση των άµεσων επιπτώσεων στο
περιβάλλον, που απορρέουν από τη λειτουργία της, και
των έµµεσων επιπτώσεων, που απορρέουν από τις
δραστηριότητες των πελατών και προµηθευτών της.
To 2004, η Τράπεζα πιστοποιήθηκε κατά το Διεθνές
Πρότυπο ISO 14001 σε θέµατα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για το σύνολο των καταστηµάτων, κεντρικών
µονάδων, υπηρεσιών και προσφερόµενων προϊόντων
στην Αττική. H Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην
Ελλάδα και µια από τις λίγες ευρωπαϊκές τράπεζες,
που έχει πιστοποιηθεί για την εφαρµογή Συστήµατος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι η µετοχή της Eurobank EFG περιλαµβάνεται
στους δείκτες FTSE4Good Europe και FTSE4Good
World από το 2001, σε συνέχεια θετικής αξιολόγησης
της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας από
αυτούς.
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Σε αναγνώριση της συµβολής της στον τοµέα του
Περιβάλλοντος το 2005, η Eurobank έλαβε το τρίτο
ελληνικό βραβείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και
προκρίθηκε για να διαγωνιστεί στα Ευρωπαϊκά Βραβεία
Περιβάλλοντος για Επιχειρήσεις, όπου συµ-µετέχουν
οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες. Ο θεσµός των
βραβείων για το περιβάλλον σε επιχειρή-σεις
διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον
ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων
Προστασίας Περιβάλλοντος) υπό την αιγίδα του ΣΕΒ,
του ΕΒΕΑ, του ΤΕΕ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και άλλων φορέων.
Επιπλέον, από τον Ιούνιο 2005, η Τράπεζα είναι
ενεργό µέλος στο United Nations Environment Program
Finance Initiative (UNEP-FI), το οποίο αποτελεί ένα
διεθνές δίκτυο χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, που
στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη
βιώσιµη ανάπτυξη.

Περιβαλλοντική επίδοση
Σηµαντικές ήταν οι επιδόσεις της Τράπεζας στο χώρο
των άµεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον από τη
λειτουργία της. Συγκεκριµένα, η Τράπεζα πέτυχε το
στόχο για τη διατήρηση των επιµέρους περιβαλλοντικών δεικτών στα επίπεδα του 2004, µε µέση
απόκλιση κάτω του 5%, παρά την αλµατώδη αύξηση
των λειτουργικών εσόδων κατά 25% το 2005.
Ετήσια Αύξηση Λειτουργικών Εσόδων &
Περιβαλλοντικών Δεικτών
+25%

(% µεταβολής)

+<5%

Αύξηση Λειτουργικών Εσόδων

Αύξηση Περιβαλλοντικών Δεικτών (Μ.Ο.)

Η περιβαλλοντική επίδοση της Eurobank στην Ελλάδα
για το 2005 συνοψίζεται στους ακόλουθους τοµείς:
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Ενέργεια: Παρά την ταχεία ανάπτυξη της Τράπεζας,
ως στόχος για το 2005 ορίστηκε η σταθεροποίηση της
κατανάλωσης ενέργειας ανά µονάδα επιφανείας (m2).
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά µονάδα
επιφανείας το 2005 ανήλθε σε 221 kwh/m2, δηλαδή
προέκυψε µείωση κατά περίπου 2,8% σε σχέση µε το
2004. Η επίτευξη του παραπάνω στόχου έγινε δυνατή
µε την αξιοποίηση σειράς µέτρων εξοικονόµησης
ενέργειας και χρήσης περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Τράπεζας,
στο πλαίσιο εφαρµογής ενός συνολικού προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας που ξεκίνησε το 2005
µε πιλοτικές εφαρµογές σε καταστήµατα. Κατά το
2005 το 75% των νέων κλιµατιστικών που εγκαταστάθηκαν σε κτίρια ή καταστήµατα της Τράπεζας διέθεταν
σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας. Ακόµη, επεκτάθηκε η χρήση ειδικών πινακίδων που η λειτουργία τους
σταµατά αυτόµατα κατά τις νυχτερινές ώρες, επιτυγχάνοντας εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης του
38% ανά κατάστηµα ανά έτος. Πάνω από το 91% των
πινακίδων που είναι εγκατεστηµένες σε καταστήµατα
ή κτίρια της Τράπεζας είναι εξοπλισµένες µε τον
ειδικό αυτό µηχανισµό.
Χαρτί: Η κατανάλωση χαρτιού το 2005 ανήλθε σε 83
κιλά ανά εργαζόµενο, ενώ οριστικοποιήθηκε η διαδικασία ανακύκλωσης χαρτιού που περιλαµβάνει τη
συλλογή, καταστροφή και ανακύκλωση. Για το σκοπό
αυτό έχουν τοποθετηθεί ειδικοί µεταλλικοί κάδοι
ανακύκλωσης /καταστροφής χαρτιού στα καταστήµατα
και κτίρια Διοίκησης σε όλη την Αττική. Η ποσότητα
που ανακυκλώθηκε το 2005 ανήλθε σε 264 τόνους και
αντιστοιχεί στο 45% της προµηθευόµενης ποσότητας
χαρτιού, δηλαδή διπλάσια ποσότητα σε σχέση µε το
2004. Εξετάζεται η επέκταση της ανακύκλωσης και
στην υπόλοιπη Ελλάδα, µε έναρξη τη Θεσσαλονίκη και
την Κρήτη εντός του 2006.
Νερό: Η Τράπεζα δίνει µεγάλη βαρύτητα στη
βελτιστοποίηση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, όπως το νερό. Για το σκοπό αυτό γίνεται
εγκατάσταση ειδικών συστηµάτων κλιµατισµού τα
οποία είναι αερόψυκτα και διαθέτουν ειδικούς
αυτοµατισµούς και τεχνολογίες για εξοικονόµηση
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νερού. Η κατανάλωση νερού κατά το 2005 ανήλθε σε
0,21 λίτρα ανά m2, επιτυγχάνοντας έτσι το στόχο για
σταθεροποίηση της χρήσης νερού σε σχέση µε το
2004 παρά τη ραγδαία ανάπτυξη της Τράπεζας.
Μηχανογραφικός εξοπλισµός: Συνεχίστηκε και για το
2005 η προµήθεια υλικών µε χαµηλές επιπτώσεις στο
περιβάλλον, όπως µπαταρίες ξηρού τύπου, για να
αποφεύγονται τυχόν διαρροές επικίνδυνων υγρών
χηµικών ουσιών. Η συνολική χρήση toner ανήλθε σε
5,1 τεµάχια ανά εργαζόµενο το 2005 έναντι 5,5 το
2004. Επιπλέον συνεχίστηκε η ανακύκλωση toner µέσα
στο 2005. Επιπρόσθετα, η Tράπεζα συνεχίζει το πρόγραµµα δωρεών ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Μέσα στο
2005 προσφέρθηκαν 303 συστήµατα ηλεκτρονικών
υπολογι-στών έναντι 260 το 2004.
Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου: Το 2005 το σύνολο της συµµετοχής της Eurobank EFG σε εκποµπές
αερίων του θερµοκηπίου (Greenhouse Gases) ανήλθε
σε 7 τόνους ανά εργαζόµενο. Στόχος της Τράπεζας
είναι η σταθεροποίηση αυτής της επίδοσης για το 2006.
Πράσινα τραπεζικά προϊόντα: Η Eurobank ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που το 2001 δηµιούργησε µία
affinity card – την πιστωτική κάρτα Visa WWF. Tο 2005,
εκδόθηκαν 20.616 νέες κάρτες Visa WWF και έτσι ο
συνολικός αριθµός τους ανήλθε σε 48.505 ενεργές
πιστωτικές κάρτες. Από τις συναλλαγές µέσω της
κάρτας, αποδόθηκαν στο WWF Ελλάς για την υποστήριξη του έργου του € 162.000, ποσό κατά 25%
µεγαλύτερο σε σχέση µε το 2004, ενώ η συνολική
συνεισφορά προς την οργάνωση ανέρχεται στα
€ 445.000 από το 2001. Πέρα από τη Visa WWF, η
Τράπεζα συνεχίζει την προσπάθεια και αναπτύσσει
νέα πράσινα τραπεζικά προϊόντα, κυρίως στο χώρο
των µικρών επιχειρήσεων. Η Διεύθυνση Επαγγελµατικής Πίστης ανέπτυξε το 2005 νέο πράσινο προϊόν
για αγορά περιβαλλοντικά φιλικού εξοπλισµού για τα
στεγνοκαθαριστήρια. Το προϊόν αυτό προστέθηκε στα
ήδη υπάρχοντα «πράσινα» προϊόντα, όπως δάνεια για
την απόκτηση νέων φιλικών προς το περιβάλλον ταξί
και λεωφορείων, καθώς και εγκατάσταση εξοπλισµού
φυσικού αερίου σε επιχειρήσεις.

δενδροφυτεύσεις και η ενηµέρωση για το φυσικό
περιβάλλον. Σύµφωνα µε την Πολιτική Εθελοντισµού
της Τράπεζας που εκδόθηκε στο 2005, κάθε
εργαζόµενος που επιθυµεί µπορεί να συµµετάσχει σε
δράσεις για το Περιβάλλον οι οποίες διοργανώνονται
από την Τράπεζα.

Bασικοί Δείκτες κατανάλωσης ανά Εργαζόµενο
& µεταβολή έναντι 2004

8.407
kWH

83 kg
7,9 lt
7 tn
5,1
τεµάχια

Ενέργεια

Χαρτί

Νερό

Αέρια
Θερµοκηπίου

Δράσεις

Toner

Εκπαίδευση / ευαισθητοποίηση
προσωπικού
Ο όµιλος Eurobank EFG δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο
θέµα της εκπαίδευσης του προσωπικού. Κατά το 2005,
στο πλαίσιο της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
των εργαζοµένων, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικά
σεµινάρια Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από τη
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στα οποία συµµετείχαν 131
άτοµα, αυξάνοντας το ποσοστό των εργαζοµένων που
έχουν εκπαιδευτεί σε περιβαλλοντικά θέµατα από 4%
σε 6% των εργαζοµένων της Τράπεζας. Ενηµέρωση
του προσωπικού για περιβαλλοντικά θέµατα γίνεται
στο περιοδικό της Τράπεζας EUROBANKER που
περιλαµβάνει τακτική στήλη για το Περιβάλλον. Επίσης
γίνεται ενηµέρωση του προσωπικού µέσω intranet.
Ακόµη, η Eurobank ενισχύει την ευαισθητοποίηση του
προσωπικού της για το περιβάλλον µε τη διοργάνωση
εθελοντικών δράσεων, όπως οι καθαρισµοί ακτών, οι
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Το 2005 ήταν µία χρονιά ορόσηµο αναφορικά µε τη
δράση του Οµίλου στον τοµέα του Περιβάλλοντος. Σε
συνεργασία µε το WWF Ελλάς, η Eurobank εγκαινίασε
το Σεπτέµβριο του 2005 το πρόγραµµα «Γνωρίζω, Συµµετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυµός Πάρνηθας». Ο
Εθνικός Δρυµός της Πάρνηθας επιλέχθηκε λόγω της
µεγάλης οικολογικής του αξίας, του σηµαντικού
αριθµού σπάνιων ειδών που φιλοξενεί, της θέσης του,
αλλά και λόγω των µεγάλων προβληµάτων που
αντιµετωπίζει. Η Πάρνηθα είναι ο σηµαντικότερος
πνεύµονας πρασίνου της Αττικής και πηγή ζωής για το
µισό περίπου του πληθυσµού της Ελλάδας.
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Βασικός στόχος του προγράµµατος είναι η γνωριµία
των πολιτών µε την Πάρνηθα, η ενηµέρωση και
ευαισθητοποίησή τους για τις ιδιαίτερες οικολογικές
και πολιτιστικές αξίες της και η ενεργοποίησή τους για
την προστασία του Εθνικού Δρυµού µέσα από
συµµετοχικές δράσεις. Το πρόγραµµα «Γνωρίζω, Συµµετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυµός Πάρνηθας»
περιλαµβάνει τέσσερις βασικούς άξονες δραστηριοποίησης: ξεναγήσεις και δράσεις για τους εργαζοµένους του Οµίλου και τις οικογένειές τους, ξεναγήσεις
στην Πάρνηθα και περιβαλλοντική εκπαίδευση σε
σχολεία, προσφορά πακέτου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία όλης της Ελλάδας και σεµινάρια
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς.
Το φθινόπωρο του 2005, όταν το πρόγραµµα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά, συµµετείχαν στις δράσεις του
εργαζόµενοι από τον όµιλο Eurobank EFG και µαθητές
από σχολεία της Αττικής καθώς και εκπαιδευτικοί στα
ειδικά σεµινάρια. Το πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο έχει εγκριθεί από το Τµήµα Β’ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων έχουν ζητήσει για
δανεισµό 40 σχολεία και πέντε γραφεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Στόχος είναι το πρόγραµµα να
συνεχιστεί µε ακόµη πιο εντατικούς ρυθµούς το 2006.
Επίσης, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς και
της συµµετοχής στα δρώµενα των τοπικών κοινωνιών,
ο όµιλος Eurobank EFG διοργάνωσε, σε συνεργασία µε
την περιβαλλοντική οργάνωση «Ελλάδα Καθαρή», την
πρώτη «Ηµέρα Περιβάλλοντος Eurobank», στο Ηράκλειο της Κρήτης τον Ιούνιο του 2005. Εργαζόµενοι
του Οµίλου και πολίτες του Ηρακλείου συµµετείχαν σε
µία εκστρατεία καθαρισµού και δεντροφύτευσης µέρους των ενετικών τειχών της πόλης, ενώ παράλληλα
υπάλληλοι του Δήµου συγκέντρωναν παράπονα των
πολιτών σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα.

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η

Ε Υ Θ Υ Ν Η

Κ Α Ι

Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ι Α

2 0 0 5

41

42

Κ

Ο

Ι

Ν

Ω

Ν

Ι

Κ

Η

Π

Ρ

Ο

Σ

Φ

Ο

Ρ

Α

Δράσεις
Αλληλεγγύης
Η δράση του οµίλου Eurobank EFG επεκτείνεται µε
δράσεις αλληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα, καλύπτοντας ανάγκες κοινωφελών ιδρυµάτων, σχολείων
και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, σε περιοχές
όπου η Τράπεζα δραστηριοποιείται. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε την έρευνα για την «Κοινωνική Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
2005», η υποστήριξη σε κοινωφελή ιδρύµατα και οργανισµούς είναι, κατά την άποψη της κοινής γνώµης,
µέσα στις πέντε πιο σηµαντικές περιοχές ευθύνης
που οφείλουν να επιδεικνύουν οι µεγάλες εταιρείες
προς την κοινωνία.
Μέσα στο 2005, η Eurobank συνέχισε το πρόγραµµα
δωρεάν παροχής ηλεκτρονικού εξοπλισµού, προσφέροντας 303 συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών
σε 146 σχολεία και κοινωφελή ιδρύµατα σε ολόκληρη
την Ελλάδα, αλλά κυρίως σε αυτά της περιφέρειας.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2005, ο όµιλος
Eurobank EFG υποστήριξε οικονοµικά µία σειρά
επιµέρους δράσεων µε έµφαση στη µέριµνα για το
παιδί και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης
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για σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα. Φορείς που υποστηρίχθηκαν ήταν το «10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για
την Επανένταξη και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά», η
«Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας», «Τα Νέα κατά της
Φτώχειας», η «Lifeline Hellas», το Σωµατείο Κοινωνικής Μέριµνας «Αρωγή», το Σωµατείο «Αγαπώ τα
Παιδιά» για το πρόγραµµα λογοθεραπείας που
εφαρµόζει, η «Εταιρία Προστασίας Σπαστικών» και ο
ετήσιος έρανος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Τέλος, τα Χριστούγεννα του 2005, ο όµιλος Eurobank
EFG υποστήριξε το έργο της Ένωσης «Μαζί για το
Παιδί», προσφέροντας αφενός τα έσοδα από τα
εισιτήρια της Γιορτής του Μπάσκετ που διοργάνωσε
στο Ο.Α.Κ.Α. µε τις Εθνικές Οµάδες Μπάσκετ
Ανδρών και Νέων Ανδρών και τη συναυλία Σταµάτη
Σπανουδάκη – Αντώνη Ρέµου και αφετέρου ένα σεβαστό ποσό που προήλθε αµιγώς από την ίδια την
Τράπεζα. Σηµειώνεται ότι η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» αποτελείται από 10 φιλανθρωπικά ιδρύµατα που
σκοπό έχουν την προστασία και την αναβάθµιση της
ποιότητας ζωής του παιδιού που έχει ανάγκη.
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Η παρουσία του οµίλου Eurobank EFG
στη Νέα Ευρώπη
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Κοινωνική Προσφορά
εκτός Ελλάδος
Η κοινωνική προσφορά του Οµίλου δεν περιορίζεται
στην Ελλάδα, αλλά χαρακτηρίζει την παρουσία του
όπου αυτός δραστηριοποιείται, ειδικότερα δε στη
Νέα Ευρώπη. Η υποστήριξη στην Παιδεία, τον Πολιτισµό και τον Αθλητισµό είναι οι κύριοι τοµείς δραστηριοποίησης του Οµίλου στις χώρες εκτός Ελλάδος, µε ιδιαίτερη όµως έµφαση στην Παιδεία πάνω
στην οποία µια κοινωνία µπορεί να στηρίξει το όραµα
και την προσπάθειά της για πραγµατική ανάπτυξη και
πρόοδο. Παρακάτω, αναφέρονται δράσεις που αφορούν χώρες όπου ο Όµιλος έχει την ισχυρότερη
παρουσία.

Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία, ο όµιλος Eurobank EFG δραστηριοποιείται µέσω της Bulgarian Postbank A.D., στην
οποία κατέχει το 98,7% των µετοχών. Η Postbank, η
οποία λειτουργεί από το 1991, είχε στα τέλη του
2005 ενεργητικό € 941 εκατ., 142 καταστήµατα,
καθώς και παρουσία σε περισσότερα από 2.000
ταχυδροµικά γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα.
Η Postbank εγκαινίασε το 2005 ένα πρωτοποριακό
πρόγραµµα για την Παιδεία µε τίτλο «High Start with
Postbank», το οποίο υποστηρίζει τη δευτεροβάθµια
εκπαίδευση της χώρας µέσω της απονοµής υποτροφιών σε µαθητές. Το 2005, η Postbank υποστήριξε επίσης δραστηριότητες στον Αθλητισµό και τον
Πολιτισµό. Ενδεικτικά αναφέρεται η χορηγία, για
δεύτερη συνεχή χρονιά, της διοργάνωσης «Παγκόσµιοι Αγώνες Εργαζοµένων για την Ειρήνη», στους
οποίους συµµετείχαν πάνω από 3.000 άτοµα από
περισσότερες από 25 χώρες.

Ρουµανία
Στη Ρουµανία, ο όµιλος Eurobank EFG δραστηριοποιείται από το 2000 µέσω της τράπεζας Bancpost.
Στα τέλη του 2005, η Eurobank ήλεγχε το 63% των
µετοχών της Bancpost, της οποίας το ενεργητικό
ανήλθε σε € 1.725 εκατ. Η Bancpost έχει σηµαντική
παρουσία σε ολόκληρη τη Ρουµανία µε 151 καταστήµατα και πάνω από 500 ATMs.
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Η Bancpost υποστηρίζει κάθε χρόνο µια πληθώρα
ενεργειών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, µε έµφαση
στον Πολιτισµό και σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Για το 2005 αναφέρονται ενδεικτικά η υποστήριξη
της Bucharest National Opera, του Εθνικού Θεάτρου
Caragiale για να ανεβάσει το µιούζικαλ «Chicago» και
του Πολιτιστικού Συνδέσµου για την Ένωση των
Ρουµάνων για να εκδώσει τον πρώτο τόµο αφιερωµένο στην 25η Απριλίου, ηµεροµηνία υπογραφής της
συµφωνίας για την ένταξη της Ρουµανίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επίσης, η Bancpost συνέβαλε µε χρηµατικά ποσά για
µεταµοσχεύσεις οργάνων, ενώ παράλληλα υποστήριξε κοινωφελή έργα σχολείων, νοσοκοµείων και
διάφορων πολιτιστικών φορέων.

Σερβία - Μαυροβούνιο
Στη Σερβία – Μαυροβούνιο, ο όµιλος Eurobank EFG
απέκτησε παρουσία το 2003 µέσω της EFG Eurobank
A.D. Beograd, στην οποία κατέχει το 98% του
µετοχικού κεφαλαίου. Η νέα τράπεζα κατόρθωσε να
αναπτυχθεί γρήγορα, από τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας της και στα τέλη του 2005 διέθετε 27
καταστήµατα. Το Σεπτέµβριο του 2005, ο Όµιλος, µέσω δηµόσιας πρότασης, απέκτησε την πλειοψηφία των µετοχών µιας ακόµα σερβικής τράπεζας
της Nacionalna štedionica banka (NSB). Η NSB διαθέτει δίκτυο 70 καταστηµάτων σε ολόκληρη τη χώρα.
Το σύνολο καταστηµάτων του Oµίλου στη Σερβία
ανήλθε σε 97 στα τέλη του 2005 και το ενεργητικό σε
€ 276 εκατ.
Κατά τη διάρκεια του 2005, η EFG Eurobank A.D.
Beograd υποστήριξε µία σειρά δραστηριοτήτων
κοινωνικού χαρακτήρα, µε πιο σηµαντική τη χορηγία
προς την Κεντρική Κλινική της Σερβίας. Επίσης, η
Τράπεζα επικέντρωσε τις προσπάθειές της στη βελτίωση του επιπέδου ζωής ευπαθών οµάδων.
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