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Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο:
Περισσότερο από Τράπεζα - Beyond Banking

Επενδύοντας στην Ανθεκτικότητα και στο
Ψηφιακό Μέλλον
Το 2020 ήταν μια χρονιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη μας όσο καμιά άλλη. Βρισκόμαστε
σε μια περίοδο όπου η πανδημία COVID-19 σημειώνει σταδιακή υποχώρηση. Γνωρίζουμε ωστόσο
ότι οι επιπτώσεις της θα είναι μακροπρόθεσμες και ότι θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε την
πορεία μας προς ανάκαμψη.
Όσο ο κόσμος και η Κύπρος εξοικειώνονται με την παγκόσμια πανδημία, αντιλαμβανόμαστε πως
τα όρια μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. Όσο περισσότερο
αντιλαμβανόμαστε ότι η πανδημία COVID-19 αποτελεί πρωτίστως υγειονομική κρίση, από την
οποία προκύπτει και μία πρωτοφανής εξωγενής οικονομική κρίση, τόσο περισσότερο κατανοούμε
ότι σκοπός μας είναι να υπηρετούμε την κυπριακή κοινωνία και οικονομία όχι μόνο κάνοντας
αποτελεσματικά τη δουλειά μας ως τραπεζίτες, αλλά δείχνοντας και έμπρακτα ότι πορευόμαστε
βάσει της διακήρυξής μας ότι είμαστε «Περισσότερο από Τράπεζα» ως ένας βασικός ιστορικός
θεσμός της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιούμαστε.
Κατά το 2020 επικεντρωθήκαμε στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και καναλιών για να
δημιουργήσουμε πιο ανθεκτικά λειτουργικά μοντέλα, παρέχοντας απρόσκοπτη εξυπηρέτηση
στους πελάτες μας και υιοθετώντας μοντέλα εργασίας κατάλληλα για αυτές τις δύσκολες
συνθήκες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και τα νέα, ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα έχουν
επιβεβαιώσει ότι ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες απαιτητικών πελατών, μετόχων, επενδυτών
και ρυθμιστικών αρχών. Κατά τη διάρκεια του 2020 βιώσαμε μια ραγδαία και μετασχηματιστική
στροφή της προσοχής μας σε θέματα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης,
και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το επιχειρηματικό τοπίο αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα και τα
θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης αποκτούν καίρια σημασία.
Παρατηρείται σήμερα μια ρυθμιστική ώθηση, η ύπαρξη υψηλής ευαισθητοποίησης και ετοιμότητας
στην αγορά, μια ώθηση για δραστηριοποίηση από τους επενδυτές και ωριμότητα από τους οίκους
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αξιολόγησης. Πρόκειται για ένα οικοσύστημα διασύνδεσης θεμάτων περιβαλλοντικής, κοινωνικής
και εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο εξελίσσεται και ωριμάζει, δημιουργώντας θετικές αλυσιδωτές
επιδράσεις σε κάθε πτυχή των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.
Η πανδημία COVID-19 έχει καταστήσει σαφές ότι το να είναι κανείς ηγέτης στην υπηρεσία του καλού,
απαιτεί παράλληλη δράση σε διάφορους διασυνδεδεμένους τομείς εντός του ευρύτερου πλαισίου
της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης. Έχει επιβεβαιώσει ποιος μπορεί
και πρέπει να είναι ο ρόλος μας στην κοινωνία. Έχει επαναξιολογήσει τις υποθέσεις μας για το πώς
πρέπει να συμβάλουμε, ώστε να δημιουργήσουμε μακροχρόνιο θετικό αντίκτυπο και Κοινωνικό
Κεφάλαιο. Απόδειξη αυτού αποτελεί το Δίκτυο SupportCY, το οποίο υλοποιεί το όραμα της Τράπεζας
για τη δημιουργία μιας δομημένης, μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών
οργανισμών και του δημόσιου τομέα στη δημιουργία Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Κύπρο. Το SupportCY
καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οφείλουμε να επεκταθούμε πέρα από τα όρια των συναλλακτικών
μας δραστηριοτήτων και να αναλάβουμε τον ρόλο μας ως μέλη της κοινωνίας, κάτι που θα μας
επιτρέπει να πολλαπλασιάζουμε το κοινό καλό. Όλα τα μέλη του SupportCY συνυπογράφουν περήφανα
αυτό το όραμα.
Η πανδημία δεν μας έχει επηρεάσει όλους το ίδιο και ξέρουμε ότι οι περιθωριοποιημένες ομάδες
ανθρώπων, οι γυναίκες και τα ηλικιακά νεότερα άτομα, έχουν υποφέρει δυσανάλογα, ενώ επιχειρήσεις
έχουν πληγεί. Ο ρόλος μας είναι να επιταχύνουμε την εστίαση της προσοχής μας στα θέματα
περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης, να υποστηρίξουμε τη δημιουργία βιώσιμων
επιχειρηματικών ευκαιριών και να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, καθώς και να προωθήσουμε
την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Ο ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην
αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Στην προσπάθεια αντιμετώπισης των παγκόσμιων προκλήσεων,
χρησιμοποιούνται νέες μετασχηματιστικές λύσεις, ανέπαφες τεχνολογίες και μοντέλα παροχής
ψηφιακών υπηρεσιών. Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση κινδύνων και
ταχύτερη ανταπόκριση στις απαιτήσεις μιας ευρείας βάσης ενδιαφερομένων μερών.
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για μακροπρόθεσμη επιτυχία και αλλάζει
θεμελιωδώς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, αναδιαμορφώνει την προσέγγισή μας
στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι κλιματικοί κίνδυνοι έχουν άμεσες κοινωνικοοικονομικές
επιπτώσεις και πολύπλοκες παγκόσμιες και τοπικές συνέπειες που δεν έχουμε ακόμα ανακαλύψει.
Απαιτείται συντονισμένη δράση μεταξύ οργανισμών, κυβερνήσεων και κοινωνιών. Ιδιαίτερα οι
επενδυτές και οι ρυθμιστικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μετάβαση και
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η διαχείριση και η μείωση του περιβαλλοντικού μας
αποτυπώματος, καθώς και η κοινοποίηση της απόδοσής μας εξακολουθούν να αποτελούν για μας
προτεραιότητα. Στα αντίστοιχα κεφάλαια αυτής της Έκθεσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά
με την προσέγγιση και την απόδοσή μας, καθώς και τους περιβαλλοντικούς μας στόχους για το μέλλον.
Η πανδημία COVID-19 δεν έχει αναχαιτίσει το όραμά μας για Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Μπορεί να έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αστάθεια, να έχει απειλήσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και να
μας έχει αναγκάσει να αναθεωρήσουμε κάποια από τα σχέδιά μας, αλλά παράλληλα μας έχει ενώσει
προς έναν κοινό σκοπό, έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά μας, και έχει καλλιεργήσει ένα πνεύμα
αλληλεγγύης. Δεν θα μπορούσαμε όμως να πετύχουμε τίποτα από όλα αυτά χωρίς την τεράστια
προσπάθεια των εργαζομένων μας. Κατά τον προηγούμενο χρόνο, όλοι αισθανθήκαμε εξαντλημένοι
και καταβεβλημένοι, ωστόσο εργαστήκαμε συλλογικά ως ομάδα για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα
παραμείνουμε υγιείς και θα μπορέσουμε να προετοιμάσουμε το έδαφος για γρήγορη ανάκαμψη. Θα
ήθελα, για ακόμα μία φορά, να ευχαριστήσω τους εργαζόμενούς μας για τη συμβολή και την αφοσίωσή
τους.
Το ταξίδι μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνεχίζεται πιο ισχυρό από ποτέ άλλοτε. Η προσέγγισή μας
και ο στρατηγικός μας σχεδιασμός παρουσιάζονται λεπτομερώς στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για
το 2020 και παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεργαστούμε στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας
για να υλοποιήσουμε τη μετάβαση προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πανίκος Νικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος
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Edit
Edit
thethe
text
text
“#THEGLOBAL
“#THEGLOBAL
GOALS”
GOALS”
from
from
thethe
EDITABLE_TEXT
EDITABLE_TEXT
layer.
layer.
2. 2.
Create
Create
anan
outline
outline
of of
thethe
text.
text.
3. 3.
Select
Select
thethe
white
white
box
box
and
and
“#THEGLOBALGOALS”
“#THEGLOBALGOALS”
then
then
gogo
toto
pathfinder,
pathfinder,
and
and
apply
apply
“Exclude”.
“Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

EDITABLE_TEXT layer.

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

52 εσωτερικοί
έλεγχοι
διενεργήθηκαν

101 διαδικτυακές 371 εκπαιδευτικές
συναντήσεις
ώρες
με αναλυτές, επενδυτές,
οίκους αξιολόγησης,
ανταποκρίτριες τράπεζες

σε θέματα Χειραγώγησης και
Κατάχρησης Αγοράς

Πρόγραμμα
«ΕTHOS»

€538+ εκατ.

Έναρξη εφαρμογής του
Προγράμματος Διαχείρισης
Κινδύνων και Κουλτούρας
Δεοντολογίας, εντός Τράπεζας
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

3.174
εργαζόμενοι
• 1.915 γυναίκες
• 1.259 άνδρες

~800
συμμετέχοντες
Πρόγραμμα ευεξίας
«Well at Work»

άμεση οικονομική αξία
που παράχθηκε

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

€274.398

για εξοπλισμό ατομικής
προστασίας και ιατρικών
προμηθειών στο πλαίσιο
της αντιμετώπισης της
πανδημίας COVID-19

8 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΛΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ
ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗ
ΣΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
ZΩΗ
ΣΤΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

192
εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS”
from
the
1. Edit
the
text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

€410.200

για νέο εξοπλισμό
γραφείου

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

1.768
εργαζόμενοι

συμμετείχαν στο Εργαλείο
Εταιρικής Κοινωνικής
Συνεργασίας «Yammer»

Κ
Κ

To make an alpha
To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

1. Edit
the
text “#T
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS”
from
the
EDITABLE_TEXT layer.

EDITABLE_TEXT la

2. Create an outline of the text.

2. Create an outlin

3. Select the white
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

then go to pathfin
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

~€70 εκατ.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΦΤΩΧΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΕΙΣ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΘΗΝΗ
∆ΡΑΣΗΚΑΙ
ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

€640.000

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

σωρευτικές επενδύσεις

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

εγγράφηκαν και έτυχαν θεραπείας στο
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου από το 1998

διατέθηκαν από την Τράπεζα
για στήριξη επιλεγμένων
σκοπών και πρωτοβουλιών σε
σχέση με τους Πυλώνες της
Υγείας και της Εκπαίδευσης

€600.000+

11 νεοφυείς

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

43.032 ασθενείς

οικονομικές και σε είδος
δωρεές από όλα τα μέλη
του SupportCΥ με ~68%
συνεισφορά από την Τράπεζα

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

€2+ εκατ.

διατέθηκαν από
την Τράπεζα στον
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο
Κύπρου από το 1999

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

επιχειρήσεις συμμετείχαν
στο Κέντρο Καινοτομίας
IDEA το 2020
• 82 Μέντορες
• 35 Εκπαιδευτές
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
∆ΡΑΣΗ
ΓΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΤΟ
ΚΛΙΜΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΛΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΥΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ
ΣΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΡΗΝΗ,ΠΟΛΕΙΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΚΑΙ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

80 Καταστήματα & 150 ATM & Αυτόματες Μηχανές στην Κύπρο

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

9,7 εκατ.
συναλλαγές
178 εκατ.

συναλλαγές μέσω ψηφιακών
καναλιών

€1.351+ εκατ.

σε νέες χορηγήσεις δανείων
το 2020

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ

διεκπεραιώθηκαν μέσω
ΑΤΜ και άλλων Αυτόματων
Μηχανών

80%

1.000
συμμετέχοντες
To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

EDITABLE_TEXT layer.

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

στο διαδικτυακό 4ο
Business Leaders Summit

€1,9+ εκατ.

εξαργυρώθηκαν από το
Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών
«ανταμοιβή»

των καταστημάτων και
των ΑΤΜ προσβάσιμα
για άτομα με αναπηρίες

1.035
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

τοπικοί προμηθευτές
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Διαδικτυακή εσωτερική εκστρατεία «Kill Waste»
€568.016
2.020.000 κιλά
548.488
επενδύθηκαν σε
χαρτιού ανακυκλώθηκαν
κιλοβατώρες
περιβαλλοντικά έργα

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

μείωση στην κατανάλωση
ενέργειας

της Τράπεζας
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ΠΟΙΟΤ
ΕΚΠΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝ
∆ΙΚΑΙ
ΚΑΙ ΙΣ
ΘΕΣΜ

Τα βασικότερα σημεία της αντιμετώπισης
της πανδημίας COVID-19
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ
Μέτρα προστασίας που λήφθηκαν:
• Ενεργοποίηση του Σχεδίου Δράσης κατά
της Πανδημίας και της Ομάδας Διαχείρισης
Πανδημικών Περιστατικών
• Αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών του
Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την
αντιμετώπιση περιπτώσεων προσωπικής
επαφής εργαζομένων με πιθανά ή
επιβεβαιωμένα κρούσματα
• Ακύρωση προσωπικών συναντήσεων και
διεξαγωγή εργασίας και συναντήσεων μέσω
χρήσης της τεχνολογίας (π.χ. κλήσεις
μέσω τηλεδιάσκεψης)
• Περιορισμός μετακινήσεων μεταξύ κτηρίων
και τμημάτων

• Έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για
εσωτερικούς και εξωτερικούς συνεργάτες
• Παροχή καθοδήγησης στους εργαζόμενούς
μας από μια ομάδα γιατρών και ψυχολόγων
στο πλαίσιο του προγράμματος «Well at Work»
• Εισαγωγή του Yammer, ενός διαδραστικού
εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης το
οποίο παρέχει συνεχή, άμεση και αμφίδρομη
επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων
• Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
δημιούργησε και δημοσίευσε 66 αναρτήσεις
και ενημερώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα
για την πανδημία COVID-19 κατά τη διάρκεια
του 2020

€126.797

€37.000

€274.398

€410.200

€55.000

4.665

€137.913

~18% - 30%

σε απολυμάνσεις

σε άδειες λογισμικού

σε διαγνωστικά τεστ
για την πανδημία
COVID-19

μέρες αναρρωτικής
άδειας για άτομα
ευπαθών ομάδων

σε ατομικό
προστατευτικό
εξοπλισμό και
ιατρικές προμήθειες

σε αναβαθμίσεις
εργασιακών χώρων

σε νέο εξοπλισμό
γραφείου

των εργαζομένων
εργάζονται από το σπίτι

ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
• Σύσταση προς τους πελάτες να χρησιμοποιούν
τα ψηφιακά κανάλια με στόχο τη μείωση της
ανάγκης για φυσική παρουσία στα καταστήματα

71.138

κάρτες Apple Pay
εκδόθηκαν

+101%

αύξηση στη χρήση
του Quick Pay
Εισαγωγή

Garmin Pay
και Fitbit Pay

45.144

κάρτες BoC Wallet
εκδόθηκαν

451.000

πελάτες της Τράπεζας
συνδεδεμένοι στην
1bank

ΕΣΤΙΑ

παράταση Σχεδίου

Πιστοποιητικά Εγκεκριμένης
Ηλεκτρονικής Υπογραφής
σε ψηφιακά εκτελούμενες συναλλαγές με το
δημόσιο

• Δωρεάν πάγιες εντολές πληρωμών και μεταφοράς
• Δωρεάν εμβάσματα σε τρίτα μέρη για ποσά μέχρι €500
• Ρύθμιση περιόδων αποπληρωμής δανείων και
παροχή εναλλακτικών σχετικά με τις δόσεις
αποπληρωμών
• Εισαγωγή νέας διαδικασίας για τις καταθέσεις
μετρητών άνω των €2.000 και/ή τις αναλήψεις
μετρητών για περισσότερες από τρεις
τραπεζικές επιταγές ώστε να μειωθεί ο χρόνος
παραμονής των καταθετών στο κατάστημα
• Όλες οι χρεώσεις (για έξοδα διαχείρισης,
φόρτωσης ή μετατροπής συναλλάγματος) σε
αναλήψεις μετρητών που πραγματοποιούνται
μέσω φοιτητικών καρτών από το εξωτερικό
και από χώρες εκτός ευρωζώνης,
αναστάλθηκαν μέχρι τα τέλη Μαΐου 2020
• Αναπτύχθηκε Εγκεκριμένο Ηλεκτρονικό
Πιστοποιητικό Υπογραφής με τη συνεργασία του
Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και
Ψηφιακής Πολιτικής

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Δημιουργία του δικτύου SupportCY για:
• Στήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας του Κέντρου
Συντονισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• 66 μέρες λειτουργίας
• 50+ εθελοντές
• 1.163 κλήσεις για βοήθεια
• Παροχή στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συνεργασία
με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργάνωση διαδικτυακών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με
εκπαιδευτικές ΜΚΟ, κ.λπ.
• Στήριξη και ενίσχυση των τομέων της Υγείας,
της Παιδείας και της Κοινωνικής Φροντίδας σε
όλη την κυπριακή κοινωνία
• Σταθερά στο πλευρό των εργαζομένων της
πρώτης γραμμής σε νοσηλευτήρια, σχολεία και
οργανώσεις
• Το πνεύμα συνεργασίας αποτέλεσε τη θεμελιώδη
αρχή για τη λειτουργία και την επιτυχία του
SupportCΥ και για το κληροδότημά του για το μέλλον

365+

μέρες έμπρακτης
στήριξης στην
κυπριακή κοινωνία

7.000+

μάσκες προσφέρθηκαν
σε κρατικές υπηρεσίες,
νοσηλευτήρια και ΜΚΟ

119
€600.000+
εισφορές
επιχειρήσεις οικονομικές
και εισφορές σε είδος
μέλη του SupportCΥ
(Απρίλιος 2021)

1.000

τάμπλετς προσφέρθηκαν
στο Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας για
διευκόλυνση των
διαδικτυακών
μαθημάτων από το σπίτι

προς την κοινωνία

€314.000

για σκοπούς
εκπαίδευσης

€191.000

για σκοπούς ευημερίας

€116.000

για σκοπούς υγείας

Η πορεία μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

1899

Ίδρυση και λειτουργία του
Ταμιευτηρίου «H Λευκωσία»
για αντιμετώπιση της
τοκογλυφίας

1922

Έγκριση μισθολογικού
σχεδίου και ταμείου
προνοίας για τους
εργαζόμενους

1943

Το αρχαίο κυπριακό κέρμα
που φέρει την επιγραφή
«Κοινό[ν] Κυπρίων»
υιοθετείται ως έμβλημα
της Τράπεζας

1963

Πρόσληψη εργαζομένων
μετά από γραπτές εξετάσεις
και ενθάρρυνση για
περαιτέρω σπουδές

1965

Η απασχόληση γυναικώνμελών του προσωπικού
συνεχίζεται και μετά τον
γάμο

1942

Η Τράπεζα στηρίζει την
κυβέρνηση στην αγορά
χαρουπιών και σταφίδων
σε μια προσπάθεια
αντιμετώπισης της
κατάρρευσης των εξαγωγών
λόγω του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου

12 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ο «Ευλάμπιος» λειτουργεί
στην Τράπεζα Κύπρου
και γίνεται ο πρώτος
ηλεκτρονικός διακομιστής
στην Κύπρο. Παρέχει επίσης
υπηρεσίες και σε άλλες
κυπριακές επιχειρήσεις

1974

1936

Η Τράπεζα προσλαμβάνει
την πρώτη γυναίκα
εργαζόμενη

1967

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει
πλήρεις αναδρομικές
αποδοχές σε εργαζόμενους
που επηρεάστηκαν από την
τουρκική εισβολή και στηρίζει
την κοινωνία με διαγραφή
χρεών και με δωρεές στο
Ταμείο Αρωγής Προσφύγων.
Αρνείται να εγγραφεί ως
«επηρεαζόμενη από τον
πόλεμο» δυνάμει του Άρθρου
54 παρά τις επιπτώσεις που
υπέστη.

1976

Συμφωνία Τράπεζας με
τη συντεχνία τραπεζικών
υπαλλήλων για μονιμοποίηση
εργαζομένων ύστερα από
υπηρεσία 12 μηνών.

1984

Ίδρυση του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τράπεζας
Κύπρου

2015
2002

Ίδρυση του Ιστορικού
Αρχείου Τράπεζας Κύπρου

1998

Ίδρυση του Ογκολογικού
Κέντρου Τράπεζας Κύπρου

Ίδρυση του Κέντρου
Καινοτομίας IDEA για στήριξη
νεοφυών επιχειρήσεων και
νεαρών επιχειρηματιών

2017
2014

Η Τράπεζα Κύπρου
εξέρχεται ισχυρή από την
τραπεζική κρίση

1999

Ανάπτυξη της πρώτης
Έκθεσης Εταιρικής
Υπευθυνότητας σύμφωνα με
το πρότυπο Global Reporting
Initiative (GRI)

2019

Καθιέρωση της έννοιας του
εταιρικού εθελοντισμού
μέσω της στήριξης του
Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Κύπρου

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου,
υπογράφει την πρωτοβουλία
«CEOs Call to Action»

2020

Το SupportCY, το καινοτόμο
κοινωνικοοικονομικό
δίκτυο επιχειρήσεων
και μη κυβερνητικών
οργανισμών, δημιουργείται
από την Τράπεζα Κύπρου
για την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19
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14 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Όραμα

Αποστολή

Αξίες

Να δημιουργούμε σχέσεις
ζωής με τους πελάτες μας,
καθοδηγώντας και στηρίζοντάς
τους σε ένα μεταβαλλόμενο
κόσμο.

Ο οργανισμός μας υπάρχει
για να στηρίζει τους πελάτες
μας στις πιο σημαντικές
στιγμές της ζωής τους, αλλά
και στις καθημερινές τους
ανάγκες. Για να το πετύχουμε
αυτό, επενδύουμε πόρους και
κόπο για να διασφαλίσουμε
ότι οι υπηρεσίες μας
παρέχονται από κορυφαίους
επαγγελματίες, στην αιχμή
της τεχνολογίας και με ηθικά
άρτιες και ορθές πρακτικές.
Θα συνεχίσουμε να είμαστε
όχι μόνο μια συστημική
τράπεζα που οδηγεί την
οικονομική ανάπτυξη και
δημιουργεί αξία για τους
μετόχους, αλλά η κινητήρια
δύναμη προόδου στην
κοινωνία μας.

Ακεραιότητα: Είμαστε
ειλικρινείς, ηθικοί και δίκαιοι
Αξιοπιστία: Τηρούμε τις
υποσχέσεις μας και κρατούμε
τον λόγο μας
Συνεργασία: Χτίζουμε σχέσεις
ζωής και δουλεύουμε μαζί για
το κοινό μας μέλλον
Επαγγελματισμός:
Εμπλουτίζουμε συνεχώς τις
δεξιότητες και τις γνώσεις
μας παραμένοντας ενήμεροι
για τις εξελίξεις στον τομέα
μας
Καινοτομία: Προχωράμε
μπροστά διαρκώς,
καινοτομούμε και
βελτιωνόμαστε
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ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΦΘΗΝΗΚΑΙ
ΚΑΙ
ΦΘΗΝΗ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
∆ΡΑΣΗΓΙΑ
ΓΙΑ
ΦΘΗΝΗ∆ΡΑΣΗ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΚΛΙΜΑ
ΤΟΤΟ
ΚΛΙΜΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
∆ΡΑΣΗ
ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΚΑΙΤΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΜΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΛΗΥΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΛΗ
ΚΑΙΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟΠΟΛΕΙΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΛΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΥΓΕΙΑ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗΣΤΗ
ΣΤΗ
ZΩΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΙΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΙΣΧΥΡΟΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝΦΥΛΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΟΝΕΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΚΑΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣΠΟΛΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΤΟΥΣΣΤΟΧΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ToTo
make
make
anan
alpha
alpha
channel
channel
of of
“#THEGlobalGoal”:
“#THEGlobalGoal”:
1. 1.
Edit
Edit
thethe
text
text
“#THEGLOBAL
“#THEGLOBAL
GOALS”
GOALS”
from
from
thethe
EDITABLE_TEXT
EDITABLE_TEXT
layer.
layer.
2. 2.
Create
Create
anan
outline
outline
of of
thethe
text.
text.
3. 3.
Select
Select
thethe
white
white
box
box
and
and
“#THEGLOBALGOALS”
“#THEGLOBALGOALS”
then
then
gogo
toto
pathfinder,
pathfinder,
and
and
apply
apply
“Exclude”.
“Exclude”.

Διακυβέρνηση, Διοίκηση και
Δεσμεύσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεσμεύεται να πετύχει τα υψηλότερα πρότυπα
εταιρικής διακυβέρνησης και στοχεύει να διασφαλίσει ότι η Τράπεζα
παραμένει ένας σύγχρονος, διαφανής, ανταγωνιστικός και βιώσιμος
οργανισμός. Η Τράπεζα κατάφερε να συμμορφωθεί με επιτυχία με
ένα πολύπλοκο ρυθμιστικό πλαίσιο, στο οποίο υπάγεται ως μητρική
εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ιρλανδία και εισηγμένη σε δύο διαφορετικά
Χρηματιστήρια με διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς. Οι δομές
διακυβέρνησης και διοίκησης τής επιτρέπουν την επίτευξη τρέχουσας
και μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης, περιβαλλοντικής ακεραιότητας,
και κοινωνικής ισότητας σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της.

ΧΡΗΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Το σύστημα διακυβέρνησης της
Τράπεζας Κύπρου έχει θεσμοθετηθεί
για να ενισχύει μια υπεύθυνη
διαδικασία λήψης αποφάσεων,
η οποία έχει θετικό αντίκτυπο
για την Τράπεζα καθώς και τα
ενδιαφερόμενα μέρη της σε βάθος
χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο
και οι Επιτροπές του καθορίζουν την
κατεύθυνση βιωσιμότητας, επιβλέπουν
τη στρατηγική και εστιάζουν στην
υπεύθυνη λήψη αποφάσεων που
διακρίνει την Τράπεζα από άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην
Κύπρο και αλλού. Η Τράπεζα
λειτουργεί σε ένα πλαίσιο συνετών

και αποτελεσματικών ελεγκτικών
μηχανισμών που επιτρέπουν την
αξιολόγηση και τη διαχείριση
κινδύνων με βάση τις σχετικές
πολιτικές που καθορίζει η ηγεσία του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Το 2020, παρά τις προκλήσεις της
πανδημίας COVID-19, οι συνελεύσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου και
των Επιτροπών του Διοικητικού
Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν
απρόσκοπτα, καθώς η Τράπεζα
ήδη χρησιμοποιούσε λογισμικό για
εξ αποστάσεως συναντήσεις στο
Διοικητικό και Εκτελεστικό επίπεδο.
Η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών

Διοικητικών Συμβούλων συνδέεται
με τις αρμοδιότητες, τον χρόνο και τη
συμμετοχή τους ανεξάρτητα από την
κερδοφορία της Τράπεζας.
Η Πολιτική Καταλληλότητας του
Συγκροτήματος υιοθετεί τις κοινές
κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών
και Αγορών και της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζών σε ό,τι αφορά την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και
των προσώπων που κατέχουν καίριες
θέσεις, καθώς επίσης τη σχετική
οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (31.12.2020 )
Θέση

Όνομα

Ρόλος

Ανεξάρτητος

Πρόεδρος

Ευστράτιος-Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

Αντιπρόεδρος

Lyn Grobler

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

Μέλος

Ιωάννης Ζωγραφάκης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

Μέλος

Μαρία Φιλίππου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

Μέλος

Πόλα Χατζησωτηρίου

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

Μέλος

Arne Berggren

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

Μέλος

Michael Heger

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ναι

Μέλος

Maksim Goldman

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Όχι

Μέλος

Πανίκος Νικολάου

Εκτελεστικό Μέλος

Όχι

Η Ελίζα Λειβαδιώτου διορίστηκε εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τον Σεπτέμβριο του 2020. Ταυτόχρονα ο Κωνσταντίνος (Ντίνος)
Ιορδάνου διορίστηκε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και οι δύο διορισμοί υπόκεινται σε έγκριση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και συνεπώς δεν συμμετέχουν στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ:

Γυναίκες

Ηλικία <30: Ηλικία 30-50: 1
Ηλικία 50+: 2

Άνδρες

Ηλικία <30: Ηλικία 30-50: 2
Ηλικία 50+: 4

Σύνολο

Ηλικία <30: Ηλικία 30-50: 3
Ηλικία 50+: 6

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Αριθμός ατόμων

Αριθμός ατόμων με
κυπριακή υπηκοότητα

Ποσοστό (%)

9

4

44

Διοικητικό Συμβούλιο: 25 συναντήσεις
Επιτροπές: 90 συναντήσεις
Συναντήσεις το 2020
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Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου
Η Έκθεση του 2019 περιλάμβανε
ανάλυση των Επιτροπών που
λειτουργούν υπό το Διοικητικό
Συμβούλιο. Οι έξι Επιτροπές
συνδράμουν στην αποτελεσματική
λήψη αποφάσεων, διευκολύνουν την
επικοινωνία μεταξύ του Διοικητικού
Συμβουλίου, της Διοίκησης και
των μετόχων, και ουσιαστικά
διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την
ανταγωνιστικότητα.
Το 2020, οι Όροι Εντολής της
Επιτροπής Διορισμών και
Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΔΕΔ)
αναθεωρήθηκαν. Η αρμοδιότητα
στήριξης της ενσωμάτωσης της
Εταιρικής Υπευθυνότητας ανατέθηκε
στην ΕΔΕΔ και συνεπώς ο ρόλος της
Επιτροπής ενισχύθηκε περαιτέρω για
να περιλαμβάνει τον καθορισμό της
στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη
του Συγκροτήματος, την υποστήριξη
του Διοικητικού Συμβουλίου στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του σε σχέση με την επίβλεψη της
στρατηγικής, αλλά και τη στήριξη της
ανάπτυξης και της εφαρμογής του
Στρατηγικού Σχεδίου.
Η ΕΔΕΔ σε συνεργασία με τον
Λειτουργό Συμμόρφωσης Εταιρικής
Διακυβέρνησης του Συγκροτήματος
αξιολογεί τουλάχιστον σε ετήσια

βάση τις δεξιότητες, τις γνώσεις,
την εμπειρία, την ποικιλομορφία και
την ανεξαρτησία του Διοικητικού
Συμβουλίου, λαμβάνοντάς υπόψη
τις προκλήσεις και ευκαιρίες που
αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, καθώς
και τη δομή, μέγεθος και σύνθεση
και αποδοτικότητα του Διοικητικού
Συμβουλίου και κάθε Επιτροπής.
Η τελευταία αξιολόγηση ξεκίνησε
το 2020 και έχει ολοκληρωθεί τον
Φεβρουάριο του 2021.
Επιπλέον, η ΕΔΕΔ σε συνεργασία
με τον Λειτουργό Συμμόρφωσης
Εταιρικής Διακυβέρνησης
διεξάγει ετήσια αξιολόγηση της
αποδοτικότητας του Διοικητικού
Συμβουλίου, των Επιτροπών, και
της ατομικής αποδοτικότητας των
μελών του. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος
Διοικητικός Σύμβουλος προεδρεύει
μιας εκτελεστικής συνάντησης
των Μη Εκτελεστικών Μελών στην
απουσία του Προέδρου και αξιολογεί
την απόδοσή του καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους. Επιπλέον, το Διοικητικό
Συμβούλιο κάθε τρία χρόνια
τυγχάνει εξωτερικής αξιολόγησης.
Η πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση
ξεκίνησε στα τέλη του 2020 και
ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο
του 2021. Η εξωτερική Αξιολόγηση

Απόδοσης του Συμβουλίου
αναγνώρισε το Διοικητικό Συμβούλιο
ως καλά δομημένο και συγκροτημένο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέτει
τις δεξιότητες και τις γνώσεις που
απαιτούνται για τη διεύθυνση και
τον έλεγχο της Τράπεζας. Τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
πολύ καλά ενημερωμένα, έχουν
πλήρη αντίληψη των δραστηριοτήτων
του Συγκροτήματος και ασκούν
διερευνητικό έλεγχο στο έργο
της διοίκησης. Η σύνθεση των
Επιτροπών θα μπορούσε να ενισχυθεί
μέσω μιας πιο συστηματικής
εναλλαγής των μελών τους, που θα
μπορούσε να ενισχύει διαφορετικές
και ανεξάρτητες προοπτικές
και να αξιοποιεί καλύτερα την
εμπειρογνωμοσύνη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Την 1η Ιουνίου 2020 υπήρξε αλλαγή
των μελών των Επιτροπών, δεδομένης
της αφυπηρέτησης της Anat Bar-Gera
στις 26 Μαΐου 2020. Ο Χριστόδουλος
Πατσαλίδης αφυπηρέτησε στις 31
Οκτωβρίου 2020.
Το 2021, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου, Ιωάννης Ζωγραφάκης,
αντικαταστάθηκε από τον Νικόλαο
Σοφιανό.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ - Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ανθρώπινου
Δυναμικού & Αμοιβών

Επιτροπή Διορισμών
& Εταιρικής
Διακυβέρνησης

Επιτροπή
Διαχείρισης
Κινδύνου

Πρόεδρος
Μαρία Φιλίππου

Πρόεδρος
Ευστράτιος-Γεώργιος
(Τάκης) Αράπογλου

Πρόεδρος
Γιάννης Ζωγραφάκης

Σύνθεση
Επιτροπής

Σύνθεση
Επιτροπής

Σύνθεση
Επιτροπής

Γυναίκες: 2
Άνδρες: 2

Γυναίκες: 2
Άνδρες: 2

Γυναίκες: 1
Άνδρες: 2

<30: 30-50: 1
50 +: 3

<30: 30-50: 1
50 +: 3

<30: 30-50: 1
50 +: 2

Επιτροπή
Ελέγχου

Επιτροπή
Τεχνολογίας

Επιτροπή
Δεοντολογίας

Πρόεδρος
Νικόλαος Σοφιανός*

Πρόεδρος
Lyn Grobler

Πρόεδρος
Γιάννης Ζωγραφάκης

Σύνθεση
Επιτροπής

Σύνθεση
Επιτροπής

Σύνθεση
Επιτροπής

Γυναίκες: 1
Άνδρες: 2

Γυναίκες: 2
Άνδρες: 2

Γυναίκες: 1
Άνδρες: 3

<30: 30-50: 50 +: 3

<30: 30-50: 50 +: 4

<30: 30-50: 2
50 +: 2

*Διορίστηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2021
20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Ο Κώδικας Συμπεριφοράς διέπει
όλο το φάσμα των καθημερινών
εργασιών Τράπεζας και όλες
τις επαγγελματικές αποφάσεις,
ανεξάρτητα από τη θέση, τον ρόλο
ή τις ευθύνες κάθε εργαζόμενου.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο που
επιτρέπει την ηθική, σωστή,

αξιόπιστη λήψη αποφάσεων, και
επιτρέπει στους εργαζόμενους
να επιδεικνύουν ακεραιότητα
και επαγγελματισμό. Σε ένα
κανονιστικό περιβάλλον, ο Κώδικας
Συμπεριφοράς λειτουργεί ως η ηθική
πυξίδα της Τράπεζας, καθορίζει την
εταιρική κουλτούρα και το πλαίσιο

εντός του οποίου λειτουργεί η
Τράπεζα. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς
διατίθεται στους εργαζόμενους στα
ελληνικά και στα αγγλικά στο internal
portal της Τράπεζας. Οι αλλαγές και
οι ενημερώσεις κοινοποιούνται στους
εργαζόμενους μόλις επικυρωθεί η
πρόσληψή τους.

ΔΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ
Το μετοχικό κεφάλαιο της Bank
of Cyprus Holdings Public
Limited Company ανέρχεται σε
€44.619.993,30 διαιρεμένο σε
446.199.933 συνήθεις μετοχές
ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μία.
Η Τράπεζα διατηρεί στην ιστοσελίδα

της όλες τις γνωστοποιήσεις
επενδυτών που κοινοποιήθηκαν
ως απαιτείται από τις υποχρεώσεις
γνωστοποιήσεων σημαντικών
συμμετοχών για την εφαρμογή
των Κανόνων και Κανονισμών
Διαφάνειας της Ιρλανδίας. Oι

επενδυτές που κατέχουν μετοχές
και χρηματοοικονομικά μέσα ύψους
3% ή περισσότερο αναφέρονται στην
ενότητα «Κύριοι κάτοχοι μετοχών
και χρηματοοικονομικών μέσων»,
στην επίσημη ιστοσελίδα του
Συγκροτήματος, εδώ.
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Πως δημιουργούμε αξία

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

Η Τράπεζα Κύπρου ανήκει εξ ολοκλήρου
στην Bank of Cyprus Holdings Public Limited.
Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited
Company συστάθηκε στη Δημοκρατία
της Ιρλανδίας ως δημόσια εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης στις 11 Ιουλίου του
2016, και κατέστη ο μοναδικός μέτοχος της
Τράπεζας Κύπρου στις 18 Ιανουαρίου 2017.
Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited
εισήχθη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις
19 Ιανουαρίου του 2017.

Βασικές Δραστηριότητες του
Συγκροτήματος
• Τραπεζική
• Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
• Ασφαλιστικές υπηρεσίες και διαχείριση
• Διάθεση ιδιοκτησιών που αποκτήθηκαν
κυρίως από ανταλλαγή χρεών

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου
αποτελείται από την Bank of Cyprus
Holdings Public Limited, τη θυγατρική της
Τράπεζα Κύπρου, και τις θυγατρικές της
Τράπεζας Κύπρου.
To Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι
ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός
οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει
ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών
προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει
λιανικές και εμπορικές τραπεζικές
υπηρεσίες, διεθνείς τραπεζικές
εργασίες, χρηματοοικονομικά, factoring,
χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση
κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου
και ζωής.

Κύρια Προϊόντα και Υπηρεσίες του
Συγκροτήματος
• Λιανική Τραπεζική
• Τομέας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• Τομέας Επιχειρήσεων
• Τομέας Διεθνών Τραπεζικών Υπηρεσιών
• Τομέας Μεγάλων Επιχειρήσεων
• Διεθνής Επιχειρηματική Τραπεζική
• Commercial Banking
• Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση (Shipping
Finance)
• Χρηματοδότηση Έργων & Κοινοπρακτικά
Δάνεια
• Υπηρεσίες Wealth Management (Private
Banking & Institutional Wealth Management)
• Yπηρεσίες Θεματοφυλακής (Custody &
Depositary Services)
• Εκτέλεση Συναλλαγών σε Διεθνής
Κεφαλαιαγορές
• Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες (CISCO)
• Διαχείριση Κεφαλαίων (BOC Asset
Management Company)
• Επενδυτική Τραπεζική (CISCO)
• Χρηματοοικονομικά
• Factoring
• Ασφάλειες Ζωής (EuroLife)
• Ασφάλειες Γενικού Κλάδου (Γενικές
Ασφάλειες Κύπρου)
Πού Δραστηριοποιούμαστε
• 80 καταστήματα, 11 Cash Offices και
10 μη επανδρωμένα καταστήματα που
λειτουργούν ως θυρίδες στην Κύπρο
• Γραφεία Αντιπροσωπείας στη Ρωσία,
Ουκρανία και Κίνα
Πώς Διοικούμαστε
• Διαφανής Εταιρική Διακυβέρνηση
• Σταθερή διαχείριση ρίσκου
• Ισχυρή ηγετική ομάδα
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ΠΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ ΑΞΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
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ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
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ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Αξία για την Κοινωνία
• Υποστήριξη τοπικών κοινωνιών μέσα από
κοινωνικές επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης
της δημιουργίας Κοινωνικού Κεφαλαίου
• Δημιουργία θετικού αντίκτυπου στην
κοινωνία μέσω συνεχούς διαλόγου και
συνεργασιών
• Υποστήριξη της τοπικής εφοδιαστικής
αλυσίδας
• Αναγνωρισμένο και αξιόπιστο εμπορικό σήμα
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ΚΑΙΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΤΩΝ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΥΛΩΝΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΛΗΦΘΗΝΗ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αξία για την Κυπριακή Οικονομία
• Εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
• Κορυφαίο διεθνές χρηματοοικονομικό
κέντρο στην Κύπρο
• Ισχυρή σύνδεση με την κυπριακή οικονομία
και σε ευνοϊκή θέση για αξιοποίηση
ευκαιριών ανάπτυξης
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗΥΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΛΗ
ΚΑΙΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΕΙΣ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΕΙΡΗΝΗ,

To make an alpha ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL
GOALS” from the
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
To makeΚΑΙ
anΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
alpha
channel
of “#THEGlobalGoal”:
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ“#THEGLOBAL
ΠΑΡΑΓΩΓΗGOALS” from the
1. Edit the text

ToTomake
makeananalpha
alphachannel
channelofof“#THEGlobalGoal”:
“#THEGlobalGoal”:

EDITABLE_TEXT layer.

EDITABLE_TEXT
EDITABLE_TEXTlayer.
layer.

2. Create an outline of the text.

2.2.Create
Createananoutline
outlineofofthe
thetext.
text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

3.3.Select
Selectthe
thewhite
whitebox
boxand
and
“#THEGLOBALGOALS”
“#THEGLOBALGOALS”

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

then
thengogototopathfinder,
pathfinder,and
andapply
apply
“Exclude”.
“Exclude”.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΚΑΙΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

1.1.Edit
Editthe
thetext
text
“#THEGLOBAL
“#THEGLOBALGOALS”
GOALS”
from
fromthe
the

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

EDITABLE_TEXT layer.
ΘΕΣΜΟΙ

2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

EDITABLE_TEXT layer.

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
2. Create an outline
of the
text.

ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑΝΕΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΤΩΝΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΦΥΛΩΝ
ΚΑΙ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

Αξία για τους Εργαζόμενους
• Υποστήριξη της ευημερίας και της ευεξίας
• Δημιουργία ανοικτού και δίκαιου
περιβάλλοντος
• Διατήρηση, συμμετοχή και ανάπτυξη
εξαίρετων ταλέντων
• Διατήρηση κουλτούρας υπερηφάνειας
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ 2. Create an outline
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
of the text.
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΦΥΛΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΜΑ

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ZΩΗ
ΣΤΗ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ ΓΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙΤΟΥΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ZΩΗ
ΣΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΤΩΝ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΥΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΝΕΡΟ ΓΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΛΗ
ZΩΗΥΓΕΙΑ
ΣΤΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ

Αξία για τους Πελάτες
• Προσωπικές εμπειρίες βασισμένες στην
εμπιστοσύνη και μακροχρόνιες συνεργασίες
• On line υπηρεσίες υψηλής ποιότητας
• Σύγχρονα ψηφιακά κανάλια
• Ασφάλεια και Εμπιστευτικότητα δεδομένων
• Ακεραιότητα στην επικοινωνία
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS”1.from
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
EDITABLE_TEXT layer.

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ZΩΗ
ΣΤΗΓΙΑ
∆ΡΑΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

EDITABLE_TEXT layer.

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ZΩΗ
ΣΤΗ
ΓΙΑTo make an alphaΕΙΡΗΝΗ,
channel of “#THEGlobalGoal”:
To make an alpha ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
channel of “#THEGlobalGoal”:
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΤΟΥΣ
ΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΟΧΟΥΣ 1. Edit the text “#THEGLOBAL
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
GOALS”
1. Edit
fromthe
thetext “#THEGLOBAL
GOALS” from the
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ EDITABLE_TEXT layer.
EDITABLE_TEXT layer.
ΘΕΣΜΟΙ
2. Create an outline of the text.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
To make an alpha channel
of “#THEGlobalGoal”:
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

Αξία για τον Πλανήτη
• Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικού
αποτυπώματος από τις εργασίες μας
• Επένδυση σε νέα βιώσιμα έργα
• Ενίσχυση πράσινης δανειοδότησης και
διαχείριση κινδύνων για το κλίμα
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
To make an alpha channel
of “#THEGlobalGoal”:
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
1. Edit the text “#THEGLOBAL
GOALS” from the

EDITABLE_TEXT layer.

ΚΑΙ
EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

2. Create an outline of the text.

ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Ο απώτερος στόχος της Τράπεζας
είναι να προσφέρει εξαιρετικό
επίπεδο υπηρεσιών προς τους
πελάτες της, καλές αποδόσεις στους
μετόχους και συνεχή προστιθέμενη
αξία στην κοινωνία ευρύτερα.
Πληροφορίες αναφορικά με τη
διακυβέρνηση και την οικονομική

της κατάσταση είναι διαθέσιμες
στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της Τράπεζας. Η δημιουργία
προστιθέμενης αξίας εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τη στρατηγική
κατεύθυνση, την αποστολή, τη
λογοδοσία και τον σκοπό της
Τράπεζας. Η Έκθεση Βιώσιμης

Ανάπτυξης παρουσιάζει μια γενική
εικόνα όλων των παραμέτρων που
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η
Τράπεζα αντιλαμβάνεται τον ρόλο της
στην κοινωνία και τον τρόπο με τον
οποίο διασφαλίζει τη βιωσιμότητα
της αξίας που δημιουργεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020 (€ χιλ.)
Άμεση οικονομική αξία που δημιουργήθηκε

538.295

Κύκλος Εργασιών (Σημείωση 1)

654.468

Μείον: Έξοδα από τόκους, έξοδα παρόμοια με έξοδα από τόκους και έξοδα
από αμοιβές και προμήθειες

-116.173

Οικονομική αξία που διανεμήθηκε:

-343.682

Έξοδα προσωπικού

-174.423

Σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης και άλλες παροχές τερματισμού

-5.825

Λοιπά λειτουργικά έξοδα (Σημείωση 2)

-135.934

Εκ των οποίων:
• Εποπτικά έξοδα (συμπεριλαμβάνουν έξοδα προς Ρυθμιστικές Αρχές)

-5.993

• Έξοδα εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας

-640

• Εισφορές και δωρεές

-206

• Συμβουλευτικά και λοιπά έξοδα αναδιάρθρωσης

-15.489

Μερίσματα που πληρώθηκαν σε μετόχους AT1

-27.500

Οικονομική αξία που διατηρήθηκε (Σημείωση 3)
«άμεση οικονομική αξία που δημιουργήθηκε» μείον «οικονομική αξία που
διανεμήθηκε»

194.613

1. Ο κύκλος εργασιών αποτελείται από τα έσοδα από τόκους, έσοδα παρόμοια με έσοδα από τόκους και έσοδα από αμοιβές και προμήθειες,
κέρδη συναλλάγματος, εισοδήματα από μερίσματα, κέρδη από επενδύσεις σε ακίνητα και αποθέματα ακινήτων και άλλα έσοδα.
2. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα δεν περιλαμβάνουν Αποσβέσεις ακινήτων και εξοπλισμού και Απομείωση μη χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων.
3. Πιστωτικές ζημιές για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου για δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες δεν έχουν αφαιρεθεί από την Οικονομική
αξία που διατηρήθηκε.
• Τα έξοδα προσωπικού περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα (μισθοί, εισφορές εργοδότη σε κυβερνητικά ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων και
ωφελήματα αφυπηρέτησης).
• Τα οικονομικά δεδομένα περιλαμβάνουν ΦΠΑ, όπου εφαρμόζεται.
• Πληρωμές σε προμηθευτές που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα του 2020, συμπεριλαμβάνονται στη «Διανεμηθείσα οικονομική αξία».
• Φορολογίες που καταβλήθηκαν στο κράτος δεν περιλαμβάνονται στη «Διανεμηθείσα οικονομική αξία».
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο
Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας
του Συγκροτήματος ανήλθε στο
254%, και πληροί την ελάχιστη
κανονιστική απαίτηση του 100%,
με πλεόνασμα ρευστότητας
που ανέρχεται στα €4.2

δισεκατομμύρια.
Ο Δείκτης Καθαρής Σταθερής
Χρηματοδότησης (ΔΚΣΧ) δεν
εφαρμόστηκε ακόμη. Θα τεθεί σε
ισχύ το 2021 ως εποπτικός δείκτης
μαζί με τον Κανονισμό για τις
Κεφαλαιακές Απαιτήσεις II,

και θα έχει ελάχιστη απαίτηση
ύψους 100%. Από τις 31
Δεκεμβρίου 2020, ο ΔΚΣΧ του
Συγκροτήματος, με βάση τα
πρότυπα της Επιτροπής
Βασιλείας III, ανήλθε σε 139%.

Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (μη αναπροσαρμοσμένο
-proforma- για Helix 2)

€3.086 εκατ.

τον Δεκέμβριο του 2020

€3.880 εκατ.

τον Δεκέμβριο του 2019

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΤΑΘΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Το 2020, ως αποτέλεσμα της
πανδημίας COVID-19, οι αγορές
αντιμετώπισαν μια σημαντική και
επίμονη μεταβλητότητα. H Διεύθυνση
Διαχείρισης Διαθεσίμων ακολούθησε
στενά τις εξελίξεις της αγοράς και
συνέχισε να παρακολουθεί και
να διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο
των ομολόγων της, εστιάζοντας
σε νέες ευκαιρίες να επενδύσει
ή να εκποιήσει όπου θεωρείται
ευνοϊκό ή συνετό. Η Τράπεζα
συνέχισε να επενδύει σε ομόλογα
υψηλής ποιότητας όπως κρατικά
ομόλογα, καλυμμένα ομόλογα,
υπερεθνικά ομόλογα καθώς και
ομόλογα που εκδίδονται από άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Εντός
του 2020, η Τράπεζα, περιέλαβε
ομόλογα που υιοθετούν τα κριτήρια
ΠΚΔ - Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά
και σχετικά µε τη Διακυβέρνηση
(ESG - Environmental, Social
and Governance) στο φάσμα των
επενδύσεών της και συνέχισε να
ενισχύει τις σχέσεις της με τους
αντισυμβαλλομένους και τους
εκδότες που υποστηρίζουν τον στόχο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια
πιο βιώσιμη οικονομία. Η Τράπεζα
προτίθεται επίσης να ενσωματώσει
τα θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας
και Διακυβέρνησης στο Σχέδιο
Χρηματοδότησής της μεσοπρόθεσμα.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης
της ρευστότητας, η Διεύθυνση
Διαχείρισης Διαθεσίμων
παρακολούθησε στενά το απόθεμα
των ρευστών διαθεσίμων για να
εξασφαλίσει την απρόσκοπτη
λειτουργία της Τράπεζας.
Παρακολούθησε επίσης τις ροές
καταθέσεων των πελατών και τις
τάσεις και διερεύνησε τους λόγους
των όποιων σημαντικών εκροών.
Αλλαγές στη συμπεριφορά πελατών
ή ανησυχίες των πελατών που
σχετίζονται με την Τράπεζα έχουν
τύχει συνεχούς παρακολούθησης
και αντιμετώπισης. Οι επιτοκιακοί
και οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι που
προκύπτουν από τις δραστηριότητες
της Τράπεζας τυγχάνουν συνεχούς
παρακολούθησης και διαχείρισης με
τη χρήση Παραγώγων Επιτοκίων και

Συναλλάγματος, με συναλλαγές στην
Αγορά Συναλλάγματος Όψης (Spot),
και σε στοιχεία στον ισολογισμό.
Η Τράπεζα παρέμεινε σε άμεση
επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα που έχει
εφαρμόσει ένα ευρύ σύνολο μέτρων
πολιτικής για τον μετριασμό των
οικονομικών επιπτώσεων της
κρίσης και για να διασφαλίσει ότι
οι άμεσα εποπτευόμενες τράπεζες
θα συνεχίσουν να εκπληρώνουν
τον ρόλο τους χρηματοδοτώντας
την πραγματική οικονομία.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έλαβε
μέρος στο σχέδιο των Στοχευμένων
Πράξεων πιο Μακροπρόθεσμης
Αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ)
και έλαβε χρηματοδότηση €1
δισεκατομμύριο το 2020. Η Τράπεζα
θα συνεχίσει να παρακολουθεί
τις τάσεις και τις εξελίξεις της
αγοράς, καθώς και οποιεσδήποτε
κανονιστικές κατευθυντήριες
οδηγίες που απαιτούνται για να
προχωρήσει σε ένα πιο βιώσιμο
μέλλον.
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Το 2020, η κύρια προτεραιότητα
της Τράπεζας ως δημόσια εταιρεία,
παρέμεινε η ενίσχυση της σχέσης
με τους κύριούς της μετόχους και
η συνεργασία με υφιστάμενους και
νέους επενδυτές. Αναφορικά με αυτά
και ανεξαρτήτως των περιορισμών
που επιβλήθηκαν λόγω της
πανδημίας, η Τράπεζα, μαζί με τους
καθορισμένους Corporate Brokers
της, HSBC και KBW, αξιοποίησε
ευκαιρίες για την ενίσχυση των
σχέσεων της με το επενδυτικό
κοινό και τους κύριους μετόχους
της, συμπεριλαμβανομένων εξ

αποστάσεως roadshows και
διασκέψεων/συνεδριών και κατ’
ιδίαν εξ αποστάσεως συναντήσεις
με ντόπιους και διεθνής επενδυτές
μετοχών και χρεωστικών τίτλων.
Επιπρόσθετα, η Διεύθυνση είχε
συχνές τηλεδιασκέψεις με τους
κυρίους ενεργούς μετόχους,
ώστε να τους παρέχει ενημέρωση
αναφορικά με τα τριμηνιαία
οικονομικά αποτελέσματα και
οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές
εταιρικές συναλλαγές. Η Ετήσια
Γενική Συνέλευση των μετόχων το
2020 πραγματοποιήθηκε επίσης εξ

αποστάσεως.
Συγκεκριμένα το 2020, η Διοίκηση
συμμετείχε εξ αποστάσεως
σε συνέδρια, roadshows και
συναντήσεις με επενδυτές, που
διοργανώθηκαν από την KBW,
Wood’s & Co, Goldman Sachs, Bank
of America, Autonomous, HSBC
και την Morgan Stanley. Επιπλέον, η
Τράπεζα πραγματοποίησε αρκετές
εξ αποστάσεως συναντήσεις με
αναλυτές, οίκους αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και
ανταποκρίτριες τράπεζες. Συνολικά, το
2020 συμμετείχε σε 101 συναντήσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

15

Αναλυτές

2

1

Corporate
Brokers

Ανταποκρίτρια
Τράπεζα

21

Επενδυτές
Χρεωστικών
Τίτλων

101 Γενικό Σύνολο
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

10%
15%
51%

2%
1%
21%

Αναλυτές
Corporate Brokers
Ανταποκρίτρια Τράπεζα
Επενδυτές Χρεωστικών Τίτλων
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Επενδυτές
Οίκους Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής
Ικανότητας

52

Επενδυτές

10

Οίκους
Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής
Ικανότητας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Επί του παρόντος, η Τράπεζα
αξιολογείται από τους ακόλουθους
Οίκους Αξιολόγησης Πιστοληπτικής
Ικανότητας: Fitch Ratings, Moody’s
Investors Service, S&P Global
Ratings και Capital Intelligence.
Για τις πιο πρόσφατες αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας,
παρακαλείστε όπως επισκεφθείτε τη
σχετική σελίδα στην ιστοσελίδα μας,
εδώ.

Επιπρόσθετα στις αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας,
επενδυτές επιδεικνύουν αυξημένο
ενδιαφέρον για επενδύσεις
στο πλαίσιο της πολιτικής για
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και
σχετικά µε τη Διακυβέρνηση (ΠΚΔ)
θέματα (Environmental, Social and
Governance, ESG), ενώ Οργανισμοί
Αξιολόγησης Βιωσιμότητας και
Πάροχοι Δεικτών αξιολογούν την

απόδοση της Τράπεζας και τις
προσπάθειες και τα αποτελέσματα σε
ό,τι αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

• ISS ESG Corporate Rating: D+
• Το 2020, η Τράπεζα έλαβε
βαθμολογία A (με κλίμακα από
AAA-CCC) στο MSCI ESG Ratings
assessment.

MSCI ΠΚΔ Αξιολόγηση
Η χρήση από την Τράπεζα οποιωνδήποτε στοιχείων από την MSCI ESG Research LLC ή των συνεργατών της (‘MSCI’), και η χρήση λογότυπων,
εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσίας ή ευρετήριο ονομάτων της MSCI, δεν αποτελούν χορηγία, endorsement, σύσταση ή πρoβολή της Τράπεζας,
από την MSCI. Οι Υπηρεσίες της MSCI, καθώς και τα δεδομένα είναι περιουσία της MSCI ή των παροχών πληροφοριών της και δηλώνονται ‘όπως-είναι’
και χωρίς εγγύηση. Τα ονόματα και λογότυπα της MSCI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών της MSCI.

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Ως το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα της Κύπρου, η Τράπεζα
Κύπρου αναγνωρίζει ότι η
καταπολέμηση του οικονομικού
εγκλήματος διασφαλίζει την
εμπιστοσύνη στις τραπεζικές
ικανότητες και στις σχέσεις με τους
πελάτες. Το οικονομικό έγκλημα
σε όλες του τις μορφές θεωρείται
απειλή και η Τράπεζα διατηρεί
πολιτική μηδενικής ανοχής για
περιστατικά νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες,
φοροδιαφυγής, χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, δωροδοκίας,

διαφθοράς, δόλου, και κατάχρησης
της αγοράς. Τα πρότυπα
Καταπολέμησης Οικονομικού
Εγκλήματος είναι εναρμονισμένα με
τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.
Πληρωμές και φιλοξενία που
υποσχέθηκε ή προσφέρθηκε στον/
από έναν πελάτη, προμηθευτή,
επιχειρηματικούς εταίρους και
συνεργάτες ή οποιοδήποτε τρίτο
μέρος για οποιαδήποτε έργα γενικά
δεν επιτρέπονται. Επιτρέπονται μόνο
εάν εμπίπτουν σε εύλογα όρια αξίας
και συχνότητας, καταγράφονται στο
μητρώο δώρων και δεν μπορούν

να θεωρηθούν ότι επηρεάζουν το
αποτέλεσμα μιας επιχειρηματικής
συναλλαγής. Τα δώρα με αξία άνω
των €50 πρέπει να εγκρίνονται για
πρώτη φορά από την κατάλληλη
αρχή έγκρισης. Τα μητρώα δώρων
παρακολουθούνται ανά τρίμηνο
από τη Διεύθυνση Κανονιστικής
Συμμόρφωσης και για τυχόν
υπερβολικά δώρα που γίνονται
αποδεκτά ή που προσφέρονται
απαιτούνται κατάλληλες
διευκρινίσεις.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020:

5%

1.573

μείωση διεθνούς
πελατολόγιου

πιθανοί νέοι πελάτες απορρίφθηκαν αποκλειστικά για
λόγους συμμόρφωσης

1,37%

3.813

τερματισμός
επιχειρηματικών σχέσεων
με μεσάζοντες σύστασης
πελατών (από 302 σε 298
μεσάζοντες)

πελατειακές σχέσεις τερματίστηκαν/αναστάληκαν
αποκλειστικά λόγω ανησυχιών σχετικά με
συμμόρφωση/οικονομικό έγκλημα που αντιστοιχούν σε
εκτιμώμενο κύκλο εργασιών €467 εκατομμυρίων και
ετήσια κερδοφορία €2,3 εκατομμυρίων
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ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Ο τομέας συμμόρφωσης της Τράπεζας
Κύπρου στοχεύει στη διατήρηση
παγκοσμίου κλάσης επιπέδων βάσει
των αυστηρότερων κανονισμών. Η
Τράπεζα εκτελεί δραστηριότητες
παρακολούθησης και διασφάλισης
συμμόρφωσης ακολουθώντας
σαφείς και ευθυγραμμισμένες
Μεθοδολογίες Ελέγχου και
Εκτίμησης Νομιμοποίησης Εσόδων
από Παράνομες Δραστηριότητες
(Anti-Money Laundering) και
Κανονιστικής Συμμόρφωσης. Η
Τράπεζα εφαρμόζει Βασικούς Δείκτες
Κινδύνου και Βασικούς Δείκτες
Απόδοσης, οι οποίοι παρουσιάζονται
στην Εκτελεστική Επιτροπή και την
Επιτροπή Ελέγχου σε τριμηνιαίους
πίνακες ελέγχου συμμόρφωσης.
Κίνδυνοι συμμόρφωσης αξιολογούνται
ετησίως σύμφωνα με τη Μεθοδολογία
Ελέγχου και Εκτίμησης του Κινδύνου
Συμμόρφωσης και μέσω του
τριμηνιαίου Πίνακα Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, τα αποτελέσματα των
οποίων αναφέρονται στην Επιτροπή
Ελέγχου. Η Τράπεζα έχει ορίσει 50
Τοπικούς Λειτουργούς Συμμόρφωσης
(LCO-Local Compliance Officers)
για να διευκολύνει τον μετριασμό
κινδύνων συμμόρφωσης σε όλες τις
μονάδες του Συγκροτήματος. Οι LCO
λειτουργούν ως η πρώτη γραμμή
άμυνας, βοηθώντας στη διαχείριση
των κινδύνων συμμόρφωσης και
στην κάλυψη τυχόν ελλείψεων σε
ό,τι αφορά κανονιστικές απαιτήσεις.
Επιπλέον, οι LCO λειτουργούν
ως δεύτερη γραμμή άμυνας,
δηλώνοντας ανά τρίμηνο στο
Τμήμα Συμμόρφωσης θέματα που
έχουν επιλυθεί ή εξακολουθούν να
εκκρεμούν. Η Τράπεζα αξιολογεί όλες
τις τμηματικές της δραστηριότητες
στη βάση μεθοδολογίας.
Αυτοαξιολόγησης Κινδύνου και
Ελέγχου και χρησιμοποιεί το
Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου και
Ελέγχου του Τμήματος Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Κινδύνων. Επιπλέον,
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η Τράπεζα διατηρεί πολιτικές κατά της
δωροδοκίας στο Συγκρότημα, καθώς
και πολιτικές σχετικές με νομοθεσίες
περί Προστασίας του Ανταγωνισμού,
της Φορολογικής Συμμόρφωσης
Αλλοδαπών Λογαριασμών
(FATCA-Foreign Account Tax
Compliance Act), το Κοινό Πρότυπο
Αναφοράς (CRS-Common Reporting
Standard), Σύγκρουση Συμφερόντων
και Καταγγελία Δυσλειτουργιών.
Όλες οι πολιτικές κανονιστικής
συμμόρφωσης αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του Συγκροτήματος, εδώ.
Παρά την πανδημία COVID-19,
τα σχέδια δράσης σχετικά με τη
συμμόρφωση ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία. Πραγματοποιήθηκαν
διαδικτυακά συναντήσεις και εξ
αποστάσεως έλεγχοι συμμόρφωσης.
Το 2020, η Τράπεζα:
• εφάρμοσε μια ολοκληρωμένη
λύση διαχείρισης συμμόρφωσης
για την αυτοματοποίηση
του προσδιορισμού νέου ή
τροποποιημένου κανονισμού και
τη διευκόλυνση του εσωτερικού
χειρισμού, όπως οι αξιολογήσεις
κινδύνου συμμόρφωσης και οι
αναφορές των LCO. Η πραγματική
χρήση του συστήματος και τα
οφέλη του θα είναι προφανή από το
2021 και μετά,
• ενίσχυσε τις Πολιτικές του
Συγκροτήματος κατά της
Δωροδοκίας και της Διαφθοράς
σύμφωνα με τις διατάξεις του
ISO 37001 (Πολιτική κατά της
Δωροδοκίας),
• κατέστη η μοναδική Τράπεζα στη
χώρα που εφάρμοσε τις πρόνοιες
του ISO 19600 (Συμμόρφωση),
• ευθυγράμμισε τα πρότυπα Κατά
του Οικονομικού Εγκλήματος με
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,
• συνεχίζει να συμμορφώνεται με
τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων, FATCA, CRS.

Πλαίσιο Καταπολέμησης
Οικονομικού Εγκλήματος
Το 2020, το πλαίσιο αναβαθμίστηκε
εκτενώς, σε επίπεδο πολιτικής
και διαδικασίας. Εισήχθη μια
ενισχυμένη προσέγγιση στην
αξιολόγηση κινδύνου αναφορικά
με τη βαθμολόγηση του κινδύνου
των πελατών. Η πολιτική αποδοχής
πελατών αντικατοπτρίζει αυτή
την προσέγγιση. Οι πελάτες τώρα
βαθμολογούνται για σκοπούς
καταπολέμησης της νομιμοποίησης
εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, σύμφωνα με ένα
σύνολο παραμέτρων που λαμβάνουν
υπόψη γεωγραφικούς παράγοντες,
τα προϊόντα που αγοράζονται, τα
κανάλια διανομής, τη συμπεριφορά
τους κατά τις συναλλαγές και άλλους
παράγοντες που υποδεικνύουν
κίνδυνο. Πέρα από την ενισχυμένη
βαθμολόγηση του κινδύνου,
αναθεωρήθηκαν και οι σχετικές
πολιτικές και ρυθμίστηκε επίσης το
επίπεδο της διαδικασίας δέουσας
επιμέλειας. Το 2020, η Τράπεζα:
• εφάρμοσε ένα εργαλείο
παρακολούθησης δημοσιεύσεων
στον Τύπο με αρνητικό
περιεχόμενο (adverse media),
• εφάρμοσε ένα εργαλείο για
συμμόρφωση με την Οδηγία της
ΕΕ αναφορικά με διασυνοριακές
φορολογικές διευθετήσεις
(αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2021),
• υιοθέτησε Ψηφιακά Έντυπα
(KYC-Know Your Customer) για
την ψηφιακή αποδοχή πελατών
(αναμένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2021),
• τήρησε βασικές διατάξεις του
Patriot Act των ΗΠΑ.
Προστασία Δεδομένων
Η Τράπεζα δεσμεύεται στην
προστασία των προσωπικών
δεδομένων των πελατών,
προμηθευτών, και συνεργατών

της. Οι πελάτες διατηρούν τον
έλεγχο των προσωπικών τους
δεδομένων και ασκούν τα
δικαιώματά τους βάσει του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία
Δεδομένων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αναφορικά με τον τρόπο
με τον οποίο τα προσωπικά τους
δεδομένα τυγχάνουν συλλογής,
επεξεργασίας και προστασίας. Η
Τράπεζα εφαρμόζει την Αξιολόγηση
Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά
με την Προστασία Δεδομένων να
εντοπίζει και να μετριάζει άμεσα
τυχόν κινδύνους. Κατά το 2020
δεν υπήρξαν τεκμηριωμένες
καταγγελίες σχετικά με παραβιάσεις
της ιδιωτικής ζωής των πελατών
ή την απώλεια δεδομένων των
πελατών.

Δωροδοκία και Διαφθορά
Η Τράπεζα δεσμεύεται στην επίτευξη
των υψηλότερων προτύπων και
λειτουργεί σε συμμόρφωση με τον
Κανονισμό περί Κατάχρησης της
Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την αποφυγή κατάχρησης της
αγοράς και ειδικότερα αθέμιτης
εκμετάλλευσης προνομιακών
πληροφοριών σχετικά με
χρηματοπιστωτικά μέσα που εκδίδουν
εισηγμένες εταιρείες-πελάτες
της. Η ισχυρή πολιτική κατά της
δωροδοκίας, το μητρώο δώρων, το
μητρώο συγκρούσεων συμφερόντων
και συχνές υπενθυμίσεις συμβάλλουν
στην επίτευξη συμμόρφωσης υψηλού
επιπέδου. Τον Δεκέμβριο, λίγο
πριν από την εορταστική περίοδο,
στάλθηκε υπενθύμιση αναφορικά

με ζητήματα κατά της δωροδοκίας
και της διαφθοράς σε όλους τους
εργαζόμενους.
Η προστασία των χρημάτων, της
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων
των πελατών της Τράπεζας είναι το
κλειδί για την Πολιτική της για την
Καταπολέμηση της Δωροδοκίας
και της Διαφθοράς. Η πολιτική της
Τράπεζας επίσης απαγορεύει την
καταβολή οποιωνδήποτε πληρωμών
διευκόλυνσης.
Κατάχρηση Αγοράς
Η συνεχιζόμενη αφοσίωση και
η δέσμευση της Τράπεζας στη
συμμόρφωση αποδεικνύεται μέσω
της σειράς των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που οργανώνονται
σε ετήσια βάση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 2020

Προνομιακές πληροφορίες

Κατάχρηση Αγοράς

23 συμμετέχοντες
115 ώρες εκπαίδευσης

45 συμμετέχοντες
256 ώρες εκπαίδευσης
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Οι Τραπεζικές Επιθεωρήσεις
διεξάγουν αξιολογήσεις των
Επιχειρησιακών και Λογιστικών
διαδικασιών που σχετίζονται με τις
δραστηριότητες πρώτης γραμμής,
(καταστήματα, Business Units,
Business Centres) της Τράπεζας.

Το 2020, διενήργησε:
• 17 επιτόπιες επιθεωρήσεις σε
καταστήματα,
• 3 επιθεωρήσεις σε Business
Centres,
• 1 επιθεώρηση Corporate
Business Centre,

• 1 επιθεώρηση Κέντρου Διεθνών
Εργασιών,
• 2 επαναεπιθεωρήσεις
Business Units,
• 1 θεματική επιθεώρηση,
• 4 διερευνήσεις διαφοράς
σχετικής με μετρητά.

και έχουν γίνει συστάσεις για έναν
αριθμό βελτιώσεων στην πλειοψηφία
των ελεγμένων μονάδων βάσει
σχεδίου. Ωστόσο, το 2020, ένα μέλος
του προσωπικού απολύθηκε μετά
από έρευνα για αθέμιτες πρακτικές.

• Αναθεώρησε και αναδιάρθρωσε
τους κινδύνους για να
ευθυγραμμιστεί με τους
στρατηγικούς στόχους της
Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων
των ζητημάτων που σχετίζονται με
τα ΠΚΔ - Περιβαλλοντικά,
Κοινωνικά και σχετικά µε
τη Διακυβέρνηση (ESG Environmental, Social and
Governance),

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
διατηρεί ένα ελεγκτικό περιβάλλον
το οποίο περιλαμβάνει όλους τους
πιθανούς τομείς που θα τύχουν
ελέγχου. Καθένας από αυτούς τους
τομείς αξιολογείται έναντι των
κύριων κατηγοριών κινδύνων που
περιλαμβάνονται στο περιβάλλον
κινδύνων:
• κίνδυνος συμπεριφοράς και
επιχειρηματικών πρακτικών,
• κίνδυνος ασφάλειας χώρου εργασίας,
• κίνδυνος κουλτούρας και
κοινωνικός κίνδυνος.
Με βάση τις αξιολογήσεις του 2020,
ούτε μία μονάδα δεν αξιολογήθηκε
ως «μη ικανοποιητική», ορισμένες
αξιολογήθηκαν ως «ικανοποιητικές»

Το 2020, η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου επίσης επανεξέτασε τη
μεθοδολογία του Σχεδίου Ελέγχου
της ούτως ώστε να καλύπτει τις
αλλαγές στους κινδύνους και τα
σημεία προτεραιότητας/εστίασης. Το
Σχέδιο θα προετοιμαστεί εντός ενός
έτους. Ειδικά για το Σχέδιο Ελέγχου
2021, η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου εφάρμοσε μια προσέγγιση
βασισμένη σε κίνδυνο (risk-based)
και πέτυχε τα ακόλουθα:

Πορίσματα Ελέγχου
ανά Κατηγορία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

4%1%
21%
74%
Λειτουργικά
Νομοθετικά &
Συμμόρφωσης
Χρηματοοικονομικά
Στρατηγικά
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• Αναθεώρησε το μοντέλο κάλυψης
ελέγχου σε μια προσπάθεια
να καταστεί πιο ευέλικτο και
να ανταποκρίνεται γρήγορα και
υιοθέτησε ένα συνδυασμό
ετήσιων μοντέλων κάλυψης ελέγχου
προτεραιότητας που
ανταποκρίνονται γρήγορα.

Ποιότητα
Κανονιστικές Απαιτήσεις
Συστήματα Διαχείρισης
Ποιότητας (Quality
Information Systems)
Υγεία & Ασφάλεια
Διακυβέρνηση
Σύνολο

10
26

11
3
2
52

Το 2021, οι κλιματικοί κίνδυνοι θα
εξεταστούν περαιτέρω ώστε να
ευθυγραμμιστεί η Τράπεζα με τις
σχετικές ρυθμιστικές προσδοκίες.
Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της
συνολικής εταιρικής κουλτούρας
του Συγκροτήματος, η Διεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου εφάρμοσε τον
Σεπτέμβριο του 2019 τη μεθοδολογία
των «5 Γιατί» για τον εντοπισμό της
βασικής αιτίας κρίσιμων και υψηλών
κινδύνων. Από τον Ιανουάριο του 2020
και μετά, η εν λόγω μεθοδολογία
εφαρμόστηκε και στα ευρήματα
μεσαίου κινδύνου και στοχεύει:
• στην αναγνώριση της αιτίας ενός
ζητήματος,
• στην αξιολόγηση, κατά πόσον το
ζήτημα είναι πρόβλημα, σφάλμα,
ή περίπτωση μη συμμόρφωσης ή
χαμένης ευκαιρίας,
• στην κατάθεση συστάσεων για τη
ριζική διόρθωση του ζητήματος, έτσι
ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον.
Το 2020, διενεργήθηκαν συνολικά 52
έλεγχοι με 280 ευρήματα.

Βέλτιστες Πρακτικές και
Ευθυγράμμιση με Μεθοδολογία
Εσωτερικού Ελέγχου
Η λειτουργία της Διεύθυνσης
Εσωτερικού Ελέγχου υιοθετεί
βέλτιστες πρακτικές για τη
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας
των πολιτικών της, αμφισβητεί
τους υφιστάμενους κανόνες όπου
απαιτείται και παρέχει πολύτιμες
συστάσεις για διαχείριση.
Οι Εκθέσεις Εσωτερικού
Ελέγχου παρέχουν ξεχωριστές
γνωμοδοτήσεις σχετικά με το
Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου
(ICF-Internal Control Framework)
και την Ευαισθητοποίηση σε θέματα
Διαχείρισης Ελέγχου
(MCA-Management Control
Awareness). Τα κριτήρια
βαθμολόγησης του ICF σχετίζονται
με την «επάρκεια σχεδιασμού»
και την «αποτελεσματικότητα
λειτουργίας» των εσωτερικών
ελέγχων, ενώ τα κριτήρια MCA
σχετίζονται με την «προληπτικότητα
διαχείρισης» και την «προθυμία
διαχείρισης». Επιπλέον, το 2020,

η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
εφάρμοσε την εκτεταμένη
Στρατηγική Ανάλυσης Δεδομένων
της, και βρίσκεται στη διαδικασία
ενσωμάτωσης Αναλύσεων
Δεδομένων σε όλες τις διαδικασίες
Εσωτερικού Ελέγχου.
Το υψηλό επίπεδο ποιότητας
υπηρεσιών που παρέχεται από τη
λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου
επικυρώθηκε το 2020 με τους
ακόλουθους τρόπους:
• Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Τράπεζας
ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το
έργο της Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου, όπως επιτρέπεται από το
Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο
(ISA-International Standard on
Auditing) 610 «Χρησιμοποιώντας το
Έργο των Εσωτερικών Ελεγκτών».
• Συγκριτικά με άλλους πάροχους
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
ανά το παγκόσμιο, ο Εσωτερικός
Έλεγχος βαθμολογήθηκε ευνοϊκά
από την Wolters Kluwer για 12 από
τα 13 λειτουργικά τμήματα που είναι
συνήθη στις λειτουργίες εσωτερικού
ελέγχου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Το 2020, η Τράπεζα ενίσχυσε περαιτέρω
το Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων με:
• την επισημοποίηση του Πλαισίου
Ποσοτικοποίησης Κινδύνων,
• την αναβάθμιση του Πλαισίου
Σύστασης Ανάληψης Κινδύνων
(Risk Appetite) και την προσαρμογή
των Δεικτών της Κατάστασης
Σύστασης Ανάληψης Κινδύνων στις
δυνατότητες ανάληψης κινδύνων
της Τράπεζας,
• τη ρύθμιση μιας ανεξάρτητης
λειτουργίας επικύρωσης,
• την παροχή εκπαίδευσης σχετικά
με κινδύνους σε όλους τους
εργαζόμενους,
• την αναβάθμιση όλων των
απαραίτητων πλαισίων και
πολιτικών Διαχείρισης Κινδύνων,
ενισχύοντας και βελτιστοποιώντας
τις μεθοδολογίες διαχείρισης

κινδύνων, την πρόσληψη
πρόσθετου προσωπικού.
Η Τράπεζα εφαρμόζει μια δομημένη
διαδικασία για τον προσδιορισμό
των πιθανών απειλών στην Τράπεζα,
αξιολογεί την κρισιμότητα τέτοιων
απειλών μέσω της εφαρμογής
της εγκεκριμένης μεθοδολογίας
αξιολόγησης κινδύνου, καθορίζει τη
στρατηγική που απαιτείται για την
ελαχιστοποίηση ή την εξάλειψη των
επιπτώσεών τους και εφαρμόζει τους
κατάλληλους μηχανισμούς για την
αποτελεσματική παρακολούθηση και
αξιολόγηση της εν λόγω στρατηγικής.
Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη και υπόκειται σε επανεξέταση.
Η πιο πάνω προσέγγιση
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα μέτρα ελέγχου κινδύνου:
• διατήρηση των Μητρώων Κινδύνων,

• προετοιμασία/εφαρμογή των
Σχεδίων Δράσης και ελέγχων
μετρίασης,
• παρακολούθηση Βασικών Δεικτών
Κινδύνων,
• καταγραφή Περιστατικών Απώλειας
(συμπεριλαμβανομένων παρολίγον
απωλειών),
• σχεδιασμό/εφαρμογή των ελέγχων
μετρίασης κινδύνων.
Μια περιγραφή των κύριων
κινδύνων, του αντικτύπου τους στην
επιχειρηματική δραστηριότητα και
του τρόπου με τον οποίο τυγχάνουν
διαχείρισης, κοινοποιούνται
λεπτομερώς στην ενότητα «διαχείριση
και μετριασμός κύριων κινδύνων
και αβεβαιοτήτων» της έκθεσης του
Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια
Οικονομική Έκθεση του Συγκροτήματος
της Τράπεζας Κύπρου για το 2020.
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 31

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Η Τράπεζα δεσμεύεται στον
εντοπισμό, αποφυγή και διαχείριση
συγκρούσεων συμφερόντων που θα
μπορούσαν να προκύψουν. Σύμφωνα
με την Πολιτική Σύγκρουσης
Συμφερόντων, οι συγκρούσεις
συμφερόντων αποκαλύφθηκαν
από επηρεαζόμενα άτομα, δηλαδή
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
τα οποία στη συνέχεια απείχαν
από τη συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων και την ψηφοφορία
επί του θέματος που οδήγησε
στη σύγκρουση συμφερόντων. Το
2020 καταγράφηκαν 2 περιστατικά
σύγκρουσης συμφερόντων.

Η πολιτική ενισχύθηκε περαιτέρω
το 2020, με τη συμπερίληψη της
ετήσιας υποχρέωσης των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ανώτερης Διοίκησης να υποβάλλουν
την αυτοαξιολόγησή τους σχετικά με
τις συγκρούσεις συμφερόντων και
τις αναφορές τους στη Διεύθυνση
Συμμόρφωσης, η οποία διεξάγει τη
δική της αξιολόγηση των ζητημάτων
που αναδεικνύονται και δίνει
αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου.
Κατά το τέλος του 2020, όλα τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου και της
Ανώτερης Διοίκησης συμμετείχαν
σε ηλεκτρονική εκπαίδευση

(e-learning) διάρκειας 20 λεπτών.
Μια εκδοχή της ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης στα ελληνικά, η οποία
θα στοχεύει στους εργαζομένους,
αναμένεται να διεξαχθεί το 2021.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τις εκπαιδεύσεις που διεξάγονται
το 2020 για τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και το Συγκρότημα
μπορούν να βρεθούν στην ενότητα
«Αναπτυξιακές Ευκαιρίες» στην
παρούσα Έκθεση.

ασφάλεια των εργαζομένων,
των πελατών και της ίδιας της
Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια του
2020, η Τράπεζα διεξήγαγε τέσσερις
εκστρατείες ευαισθητοποίησης,
διεξήγαγε πραγματοποίησε
μια διαγνωστική έρευνα για να
αξιολογήσει το προφίλ κινδύνου
και την υφιστάμενη κουλτούρα
της Τράπεζας, και ανάπτυξε
σύντομα βίντεο σχετικά με το

θέμα. Η Τράπεζα ανέπτυξε ένα
σχέδιο δράσης εστιασμένο στην
καλλιέργεια μιας υγιούς κουλτούρας
δεοντολογίας και διαχείρισης
κινδύνων και την ανάπτυξη
σημαντικών κωδίκων επιθυμητών
συμπεριφορών που απαιτούνται για
την ανάπτυξη του ιδανικού Κώδικα
Διαχείρισης Σημαντικών Κινδύνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ETHOS
Το 2020 η Τράπεζα, υπό την
καθοδήγηση της Επιτροπής
Δεοντολογίας του Διοικητικού
Συμβουλίου, ξεκίνησε την εφαρμογή
του προγράμματος Διαχείρισης
Κινδύνου και Δεοντολογίας.
Στόχος του προγράμματος είναι η
ενδυνάμωση της δεοντολογικής
κουλτούρας και της κουλτούρας
διαχείρισης κινδύνων στην Τράπεζα
για την καλύτερη προστασία και

4 εκστρατείες
ευαισθητοποίησης
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1 διαγνωστική
έρευνα

1 σχέδιο δράσης
εστιασμένο στην
καλλιέργεια μιας
υγιούς κουλτούρας
δεοντολογίας και
διαχείρισης κινδύνων

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΦΘΗΝΗΚΑΙ
ΚΑΙ
ΦΘΗΝΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ΡΑΣΗΓΙΑ
ΓΙΑ
∆ΡΑΣΗ
ΚΛΙΜΑ
ΤΟΤΟΚΛΙΜΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΛΗΥΓΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΛΗ
ΚΑΙΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΙ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΚΑΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗΣΤΗ
ΣΤΗ
ZΩΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝΦΥΛΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΟΝΕΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΚΑΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣΠΟΛΕΙΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΙΣΧΥΡΟΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΓΙΑ
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΤΟΥΣΣΤΟΧΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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Προσέγγιση για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη

Από την ίδρυσή της το 1899, η Τράπεζα Κύπρου επικεντρώνεται στη
δημιουργία θετικού αντικτύπου στην κοινωνία και στην προώθηση
μακροπρόθεσμων βιώσιμων πρακτικών. «Περισσότερο από Τράπεζα
– Beyond Banking» είναι η στρατηγική προσέγγιση της Τράπεζας στη
Βιώσιμη Ανάπτυξη και σε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές. Το πλαίσιο,
το οποίο είναι εναρμονισμένο με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές,
αναθεωρείται τακτικά για να διασφαλίσει ότι η Τράπεζα διαχειρίζεται
επιτυχώς και αντιμετωπίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που
σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ - BEYOND BANKING
Το 2020 η Τράπεζα αποφάσισε να
ενισχύσει τη διάχυση πληροφοριών
αναφορικά με την προσέγγιση και το
πλαίσιο που εφαρμόζει για Βιώσιμη
Ανάπτυξη. Το Πλαίσιο «Περισσότερο
από Τράπεζα» αντικατοπτρίζει

την προσέγγιση της Τράπεζας στη
διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται
με τη Βιωσιμότητα, κινδύνους,
ευκαιρίες και τη στρατηγική της για
το μέλλον. Είναι τώρα δυνατό να
παρουσιαστεί και να κοινοποιηθεί με

ένα τρόπο που μεταφέρει ένα σαφές
μήνυμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη: η Βιώσιμη Ανάπτυξη βρίσκεται
στην καρδιά της λειτουργίας και της
κουλτούρας της Τράπεζας.
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ΡΓΕΙΑ

Στρατηγικό Πλαίσιο

Περισσότερο από Τράπεζα
Όραμα για Βιώσιμη Ανάπτυξη
Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Επιτροπή Ανθρώπινου
Δυναμικού & Αμοιβών

Επιτροπή Διορισμών &
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Ελέγχου

Επιτροπή Τεχνολογίας

Επιτροπή Διαχείρισης
Κινδύνων
Επιτροπή
Δεοντολογίας

Δεσμεύσεις Ηγεσίας & Διακυβέρνησης

Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηθική & Ακεραιότητα
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες, της Διαφθοράς
και του Οικονομικού Εγκλήματος

Οικονομική Επίδοση

Διαχείριση Κινδύνων

Εταιρική Στρατηγική &
Επενδύσεις

Σχέσεις με Ενδιαφερόμενα Μέρη
& Συνεργασίες

Κανονιστική Συμμόρφωση

Παρουσία στις Αγορές

Εταιρική Διακυβέρνηση & Ηθική

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

Βασικοί Πυλώνες και Προτεραιότητες

Άνθρωποι

Κοινωνία

Περιβάλλον

Δίκαιο Εργασιακό
Περιβάλλον

Κοινωνική Προσφορά

Κατανάλωση
Ενέργειας

Έμμεσες Οικονομικές
Επιδράσεις

Διαφορετικότητα
και Ίσες Ευκαιρίες
Εργοδότηση και
Ευημερία Εργαζομένων
Υγεία και Ασφάλεια
στην Εργασία

Τοπικές Κοινότητες
Χρηματοπιστωτική
Επιμόρφωση

Περιβαλλοντικές
Επενδύσεις
Διαχείριση
Αποβλήτων

Υπεύθυνες
Υπηρεσίες
Κυβερνοασφάλεια και
Προστασία Δεδομένων
Καινοτομία, Τεχνολογία
και Ψηφιακή Μετάβαση
Υψηλής Ποιότητας
Εξυπηρέτηση και
Ικανοποίηση Πελατών

Εκπομπές

Υπευθυνότητα και
Διαφάνεια στην
Επικοινωνία

Εξέλιξη Εργαζομένων,
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση

ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΥΛΩΝ
Υπεύθυνη
Τραπεζική

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

Εθελοντισμός

ΠΟΙΟΤΙΚΗ

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗΝΕΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Πρακτικές Προμηθειών

Σχέσεις ΕργαζομένωνΔιοίκησης

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Χρηματοπιστωτική
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Ένταξη ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σχετικοί Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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ZΩΗ ΣΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ,

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑΠΟΛΕΙΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ZΩΗ
∆ΡΑΣΗ
ΣΤΗΓΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΣΤΕΡΙΑΣΤΟΧΟΥΣ
ΤΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ BΙΩΣΙΜΗΣ AΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ως φορέας καθορισµού προτύπων
όσο και ως βασικός εισαγωγέας
προοδευτικών προσεγγίσεων στη
χώρα όπου δραστηριοποιείται, η
Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη
στη δημιουργία πρόσθετης αξίας
για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η
στρατηγική προσέγγιση της Βιώσιμης
Ανάπτυξης προχωρεί διαχρονικά
με την εισαγωγή των 17 Στόχων

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Η∆ΕΝΙΚΗ
ΤΩΧΕΙΑ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΤΟ
ΚΛΙΜΑ
ΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΑΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΟΙΟΤΙΚΗ
ΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΘΕΣΜΟΙ
ΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΑΙΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΣΒΑ, η Τράπεζα βασίζεται στις αξίες
της για Ακεραιότητα, Αξιοπιστία,
Συνεργασία, Επαγγελματισμό και
Καινοτομία και επανεξετάζει την
προσέγγισή της για εντοπισμό
νέων κινδύνων και ευκαιριών για
τα ενδιαφερόμενα της μέρη σε
όλους τους πυλώνες της Βιώσιμης
Ανάπτυξης της Τράπεζας.

Συνδέοντας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης με τους Πυλώνες της Τράπεζας
Χρηστή Διακυβέρνηση
Οι Άνθρωποί μας
& Διοίκηση

-

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Οι ΣΒΑ
προέκυψαν ως μια έκκληση για
άμεση δράση από όλες τις χώρες, με
μια παγκόσμια εστίαση στην ειρήνη
και την ευημερία των ανθρώπων
και του πλανήτη, στο παρόν και στο
μέλλον. Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι
έχει να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο στην υλοποίηση των ΣΒΑ στην
Κύπρο. Για την ενσωμάτωση των

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΦΤΩΧΕΙΑ

Η Κοινωνία μας

Οι Υπεύθυνες
Υπηρεσίες μας

Το Περιβάλλον μας

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΘΕΣΜΟΙΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΘΕΣΜΟΙΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
3. Select the whiteΥΠΕΥΘΥΝΗ
box and “#THEGLOBALGOALS”
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
and apply “Exclude”.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ then go to pathfinder,
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline
of the text.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
3. Select the whiteΤΟΥΣ
box and
“#THEGLOBALGOALS”
ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
and apply “Exclude”.
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ then go to pathfinder,
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

EDITABLE_TEXT layer.

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

2. Create an outline of the text.

EDITABLE_TEXT layer.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
3. Select the whiteΥΠΕΥΘΥΝΗ
box and
“#THEGLOBALGOALS”
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
and apply “Exclude”.
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ then go to pathfinder,
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

then go to pathfinder,
and apply “Exclude”.
ΙΣΟΤΗΤΑ

ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, 3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline
of the
text.
ZΩΗ
ΣΤΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

3. Select the whiteΣΤΕΡΙΑ
box and “#THEGLOBALGOALS”
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
and apply “Exclude”.
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ then go to pathfinder,
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

2. Create an outline of the text.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
3. Select the whiteΥΠΕΥΘΥΝΗ
box and “#THEGLOBALGOALS”
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
and apply “Exclude”.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ then go to pathfinder,
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΘΕΣΜΟΙ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

EDITABLE_TEXT layer.

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

2. Create an outline of the text.

EDITABLE_TEXT layer.

3. Select the whiteΤΟΥΣ
box and
“#THEGLOBALGOALS”
ΣΤΟΧΟΥΣ

2. Create an outline of the text.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
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ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η Τράπεζα Κύπρου αποσκοπεί στη
δημιουργία ενός ενεργού δικτύου
ενδιαφερόμενων μερών που θα
βασίζεται στην εμπιστοσύνη, την
ειλικρίνεια και ένα κοινό όραμα για
τη Βιωσιμότητα. Ακόμη και υπό τις
δυσκολότερες συνθήκες, η Τράπεζα
παραμένει πιστή στο όραμά της
για υποστήριξη της οικονομίας της
Κύπρου και της κοινωνίας γενικότερα.
Η διατήρηση μακροπρόθεσμων
σχέσεων και η καλλιέργεια ισχυρών
δεσμών μεταξύ της Τράπεζας και
Ενδιαφερόμενα
Μέρη

των ενδιαφερόμενων μερών της
βρίσκονται στο επίκεντρο του τρόπου
με τον οποίο η Τράπεζα επιφέρει
την αλλαγή: δίνοντας προτεραιότητα
στους ανθρώπους.
Βασικά Ενδιαφερόμενα Μέρη
• Εργαζόμενοι
• Μέτοχοι
• Οίκοι αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και κριτηρίων ΠΚΔ
• Μέσα ενημέρωσης
• Πελάτες

Ανάγκες και Απαιτήσεις
Ενδιαφερομένων μερών

• Προμηθευτές/Επιχειρηματικοί
Συνεργάτες
• Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου και
Θυγατρικές της Τράπεζας
• Κυβέρνηση και Αρχές Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
• Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι
• Χρηματοπιστωτικός τομέας και
Ομόλογοι
• Ρυθμιστικές/Εποπτικές Αρχές
• Κοινωνία και Τοπικές Κοινότητες

Κανάλια επικοινωνίας

Συχνότητα

Εργαζόμενοι

• Επίτευξη, αξιολόγηση, αναγνώριση και
επιβράβευση επιδόσεων
• Διαφανής, διαδραστική και έγκαιρη
επικοινωνία με εργαζόμενους και παροχή
ειλικρινούς ανατροφοδότησης
• Διαμόρφωση ενός θετικού εργασιακού
περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται στις
οικονομικές ανάγκες και τις ανάγκες υγείας
των εργαζομένων
• Παροχή ευκαιριών για επαγγελματική
ανέλιξη και διά βίου μάθηση και ανάπτυξη
• Δικαίωμα συμμετοχής σε συντεχνίες και
συλλογικές συμβάσεις
• Εθελοντισμός

• Προσωπικές ή/και ομαδικές
Συνεχής
συναντήσεις και παρουσιάσεις
• Internal portal και ανακοινώσεις
μέσω email
• Εσωτερικά σεμινάρια
• «Open Days»
• Έρευνα Απόψεων Προσωπικού
• Έρευνα Διευθυντικών Πρακτικών
• Έρευνα Ικανοποίησης
Εσωτερικών Συνεργατών
• Εργαλείο Εταιρικής Κοινωνικής
Συνεργασίας Yammer
• Extended Leadership Team
• Πρόγραμμα «Ask CEO»
• Πρόγραμμα «Book a Seat with the CEO»

Μέτοχοι

• Δημοσίευση ετήσιων και ενδιάμεσων
οικονομικών αποτελεσμάτων καθώς
και δημοσίευση και διανομή σχετικών
ανακοινώσεων και παρουσιάσεων
• Δημοσίευση ανακοινώσεων βάσει
των κανονιστικών υποχρεώσεων του
Συγκροτήματος, συμμόρφωση με την
κείμενη νομοθεσία και με τους κανόνες
και κανονισμούς όπως απορρέουν από την
εισαγωγή της μετοχής στο Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο του
Λονδίνου
• Παροχή κατάλληλης απόδοσης βάσει του
σταθμισμένου κινδύνου
• Διαφάνεια και ισότιμη παροχή
πληροφόρησης προς όλους τους επενδυτές

• Iστοσελίδα και τακτικές
ενημερώσεις
• Email
• Aνακοινώσεις
• Ετήσιες και Έκτακτες Γενικές
Συνελεύσεις
• Τηλεδιασκέψεις
• Συναντήσεις
• Roadshows

Μέσα
ενημέρωσης

• Συνεχής, άμεση επικοινωνία και ειλικρινής
συνεργασία
• Ενημερώσεις και επεξηγήσεις αναφορικά
με μη τραπεζικά ζητήματα που σχετίζονται
με την οικονομία, με βάση τους τομείς
εμπειρογνωμοσύνης της Τράπεζας σε
συγκεκριμένες βιομηχανίες, σε διεθνή
χρηματοδότηση και σε μακροοικονομικές
εξελίξεις
• Συνεντεύξεις, δελτία τύπου
• Διαφημιστικές εκστρατείες
• Δημιουργία περιεχομένου και στήριξη σε μη
τραπεζικά ζητήματα

• Email
Συνεχής
• Προσωπικές συναντήσεις
• Τακτικά «open days» διαθεσιμότητα
απάντησης οποιασδήποτε
ερώτησης σχετικά με Οικονομικά
και Χρηματοπιστωτικά θέματα,
πέραν της τραπεζικής
• Συνεντεύξεις Τύπου
• Συχνές ενημερωτικές συναντήσεις
με μέλη ειδησεογραφικών
οργανισμών
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Ανά Τρίμηνο
(Οικονομικά
Αποτελέσματα)
Συνεχής

Ενδιαφερόμενα
Μέρη

Ανάγκες και Απαιτήσεις
Ενδιαφερομένων μερών

Πελάτες

Κανάλια επικοινωνίας

Συχνότητα

• Διαφανείς οικονομικές συνθήκες, αξιοπιστία
και ειλικρίνεια στις συναλλαγές σε σχέση με
προϊόντα/ υπηρεσίες
• Τιμολογιακή Πολιτική
• Παροχή ευελιξίας ώστε προϊόντα/
υπηρεσίες να ικανοποιούν τις ανάγκες των
πελατών
• Ευέλικτες διαδικασίες/μείωση
γραφειοκρατίας
• Κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών
επιχειρήσεων και ατόμων
• Παροχή διευκολύνσεων/ προκαθορισμένων
σχεδίων για τα χρέη πελατών
• Ψηφιακή Μετάβαση
• Project Sunrise
• Προστασία του καταναλωτή, των
προσωπικών δεδομένων και του τραπεζικού
απορρήτου
• Aνταπόκριση και διαχείριση όλης της
επικοινωνίας και των καταγγελιών έγκαιρα
και με προσοχή

• Ιστοσελίδα
• Ταχυδρομείο (κατάσταση
λογαριασμού με διαφημιστικό
ένθετο) αν το επιλέξει ο πελάτης
• Τηλεφώνημα από τον/την
προσωπικό τραπεζικό λειτουργό
• Εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης
• Προσωπικές συναντήσεις
• Skype ή τηλεδιασκέψεις
• Focus groups και έρευνες
• Πρωτοβουλία SupportCY

Συνεχής

Προμηθευτές/
Επιχειρηματικοί
Συνεργάτες

• Περαιτέρω βελτίωση των επιχειρηματικών
σχέσεων
• Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία
• Διαφάνεια και επαρκείς διαδικασίες
αξιολόγησης σε όλους τους τομείς
συνεργασίας
• Δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών
στην αγορά και σημαντική συνεισφορά στην
οικονομία της Κύπρου

• Επιχειρηματικά συμβόλαια
Συνεχής
• Επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, email
• Προσωπικές συναντήσεις
• Πρωτοβουλία SupportCY

Κοινωνία

• Υποστήριξη των πυλώνων Υγείας και
Εκπαίδευσης μέσω της Πολιτικής για
Δωρεές, Χορηγίες και Συνεργασίες
• Ανταπόκριση στις ανάγκες της κοινωνίας
• Εθελοντισμός

• Πρωτοβουλία SupportCY
• Τηλέφωνο
• Εmail
• Προσωπικές συναντήσεις
• Εκστρατείες στα μέσα ενημέρωσης
• Focus groups και έρευνες

Συνεχής
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ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ
Οι πίνακες που παρουσιάζονται
εδώ προέρχονται από την έρευνα
αγοράς (Rolling Market Survey)
που διεξάγεται από την εταιρεία
Symmetron Market Research σε
μηνιαία βάση και που επιτρέπει
τη συστηματική παρακολούθηση
των απόψεων και αντιλήψεων των
καταναλωτών για τα σημαντικά θέματα
που απασχολούν την Τράπεζα Κύπρου.
Δεδομένα:
• Ο ερευνητικός σχεδιασμός
εφαρμόζεται 48 εβδομάδες
ετησίως.

• Το δείγμα της έρευνας μεταβάλλεται
σε μηνιαία βάση. Η έρευνα
διεξάγεται σε όλη την επικράτεια
του νησιού και καλύπτει αστικές
και αγροτικές περιοχές σε όλες
τις επαρχίες. Η συλλογή δεδομένων
άρχισε στις 27 Απριλίου 2015
και η τρέχουσα περίοδος καλύπτει
αποτελέσματα μέχρι τον Μάρτιο
2021. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν
με επιτυχία 49.997 συνεντεύξεις
με άντρες και γυναίκες ηλικίας
18-65 ετών. Το μηνιαίο δείγμα είναι
720 ολοκληρωμένες συνεντεύξεις.

• Χρησιμοποιήθηκε τυχαία
στρωματοποιημένη δειγματοληψία
σε πολλαπλά στάδια σε πλήρη
συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα
και τους κανονισμούς και
διαδικασίες του European Society
for Opinion and Marketing
Research.
• Η δειγματοληπτική βάση είναι ο
κατάλογος σταθερής τηλεφωνίας
και αξιοποιούνται και κατάλογοι
κινητής τηλεφωνίας.

Εμπιστοσύνη στην Τράπεζα Κύπρου
Ο πίνακας παρουσιάζει μια ανάλυση τής, ανά χρονική περίοδο, τάσης της
απόδοσης της Τράπεζας συγκρινόμενης με τη δεύτερη σε κατάταξη τράπεζα.
Απεικονίζει αυθόρμητες απαντήσεις σε κλίμακα 1-9.
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Μέση Επίδοση Τράπεζας Κύπρου
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σεπ-20 οκτ-20 νοε-20 δεκ-20

Μέση Επίδοση Δεύτερης Καλύτερης Τράπεζας

ιαν-21

φεβ-21 maρ-21

2ο Εξάμηνο 2019

Διαφάνεια

1ο Εξάμηνο 2020

Εταιρική
Κοινωνική
Υπευθυνότητα

2ο Εξάμηνο 2020

44%
46%
48%

38%

24%
27%
29%
30%

26%
32%
39%
41%

Αξιοπιστία

45%

Προσπάθειες
Βελτίωσης

50%
55%
55%
56%

Αποτελεσματική Εξυπηρέτηση
Διαχείριση
Πελατών

50%
55%
59%
55%

Χρηματοοικονομική Πελατειακές
Διαχείριση
Ανάγκες

36%
43%
47%

42%
45%
49%
50%

32%
38%
44%
42%

25%
26%
33%
32%

40%
46%
48%
49%

Αξιολογητική βαθμολογία της Τράπεζας ανά εξάμηνο
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της απόδοσης της Τράπεζας Κύπρου στη βάση
κύριων μετρήσεων, ο σκοπός είναι να εξασφαλιστεί διαρκής βελτίωση σε
όλους τους τομείς. Δημοσκοπήσεις σε Κυπρίους (τόσο πελάτες της Τράπεζας
όσο και μη τραπεζικούς πελάτες) επιβεβαιώνουν σταθερή βελτίωση.

Ικανό
Πρωτιά στη Χρήση
Προσωπικό Χρηματοοικονομικών
Τεχνολογιών
Ιαν-Μάρ 2021

Τράπεζες που συνέβαλαν περισσότερο στην επανεκκίνηση της οικονομίας
Ο πίνακας παρουσιάζει την απόδοση της Τράπεζας συγκρινόμενης με τη
δεύτερη σε κατάταξη τράπεζα.

20%
11%

ΑΥΓ-20

Tράπεζα Κύπρου

23%

21%

12%

ΣΕΠ-20

20%

11%

ΟΚΤ-20

10%

noΕ-20

22%
10%

ΔΕΚ-20

20%
9%

ΙΑΝ-21

21%
9%

ΦΕΒ-21

23%

9%

maΡ-21

Δεύτερη Καλύτερη Τράπεζα
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Αξιολόγηση της κοινωνικής συνεισφοράς της Τράπεζας κατά τη διάρκεια
της κρίσης του COVID-19
Ο πίνακας παρουσιάζει την απόδοση της Τράπεζας συγκρινόμενης με τη
δεύτερη σε κατάταξη τράπεζα.

42%
33%

35%

29%
20%

αΠΡ-20

23%

MAΪ-20

40%

24%

ΙΟΥΝ-20

Τράπεζα Κύπρου

27%

ΙΟΥΛ-20

26%

AΥΓ-20

39%

25%

ΣΕΠ-20

39%

23%

OΚΤ-20

37%

23%

NOΕ-20

37%

36%
25%

27%

ΔΕΚ-20

ΙΑΝ-21

39%

40%

28%

31%

ΦΕΒ-21

MAΡ-21

39%

39%

29%

30%

Δεύτερη Καλύτερη Τράπεζα

Πιο κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις και οργανισμοί (συμπεριλαμβανομένων και
των τραπεζών) κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19
Η Τράπεζα Κύπρου αυθόρμητα ονομάστηκε ως ο πιο κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός
κατά τη διάρκεια της κρίσης της πανδημίας COVID-19 από το 39% των καταναλωτών
στην πιο πρόσφατη έρευνα. Το γράφημα παρουσιάζει την απόδοση της Τράπεζας σε
σχέση με τη δεύτερη και τρίτη σε κατάταξη καλύτερη επιχείρηση/οργανισμό.

35%

14%

3%

2%
αΠΡ-20

MAΪ-20

4%

35%

15%

15%

26%
16%

37%
28%
20%

20%

ΙΑΝ-21

ΦΕΒ-21

17%

23%

11%
6%

10%

2%
ΙΟΥΝ-20

Τράπεζα Κύπρου
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25%

23%

12%
3%

2%

19%

37%

29%

26%

17%

37%

ΙΟΥΛ-20

AΥΓ-20

ΣΕΠ-20

OΚΤ-20

NOΕ-20

Δεύτερη Καλύτερη Επιχείρηση/Οργανισμός

ΔΕΚ-20

MAΡ-21

Τρίτη Καλύτερη Επιχείρηση/Οργανισμός

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Εργαζόμενοι

Μέτοχοι

Μέσα
Ενημέρωσης

Πελάτες

Προμηθευτές/
Συνεργάτες
Associates

Κοινωνία
και τοπικές
κοινότητες

Ενδιαφερόμενα μέρη & Όρια

Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οικονομικού
Εγκλήματος

•

•

•

•

•

•

Διαχείριση Κινδύνων

•

•

•

•

•

•

Οικονομική Απόδοση

•

•

•

•

•

•

Κανονιστική Συμμόρφωση

•

•

•

•

•

Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

•

•

•

•

•

•

Εταιρική Στρατηγική και Επενδύσεις

•

•

•

•

•

•

Σχέσεις με Ενδιαφερόμενα Μέρη και Συνεργασίες

•

•

•

•

•

•

Παρουσία στην Αγορά

•

•

•

•

•

•

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

•

•

•

•

•

•

Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

•

•

•

•

Καινοτομία, Τεχνολογία και Ψηφιακή Μετάβαση

•

•

•

•

•

Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση Πελατών

•

•

•

•

•

Διαφανής και Υπεύθυνη Επικοινωνία

•

•

•

•

•

Υπεύθυνη Τραπεζική

•

•

•

•

Πρακτικές Προμηθειών

•

•

•

•

Πρόσβαση σε Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα

•

•

•

•

Δίκαιο Εργασιακό Περιβάλλον

•

•

•

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες

•

•

•

•

Εργοδότηση και Ευημερία Εργαζομένων

•

•

•

•

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

•

•

•

•

Εξέλιξη Εργαζομένων, Κατάρτιση και Εκπαίδευση

•

•

•

•

Εθελοντισμός

•

•

Σχέσεις Εργαζομένων-Διοίκησης

•

•

Χρηματοπιστωτικός Γραμματισμός

•

•

•

•

Κοινωνική Προσφορά

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Πυλώνες Εταιρικής Ευθύνης
& Ουσιαστικά Θέματα
Διακυβέρνηση, Ακεραιότητα και Διαχείριση Κινδύνων

Υπεύθυνες Υπηρεσίες
•
•

•

Άνθρωπος

•

•

•

•

•

Κοινωνία

Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις
Τοπικές Κοινότητες

•
•

•

Περιβάλλον
Κατανάλωση Ενέργειας

•

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

•
•

•
•

•

•

•

Διαχείριση Αποβλήτων

•

•

•

•

Εκπομπές

•

•

•

•

• = ουσιαστικό για το ενδιαφερόμενο μέρος / κενό= μη ουσιαστικό για το ενδιαφερόμενο μέρος
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Ουσιαστικά θέματα
Διακυβέρνηση, Ακεραιότητα και Διαχείριση Κινδύνων
1

Καταπολέμηση της Διαφθοράς και του Οικονομικού Εγκλήματος

3

Διαχείριση Κινδύνων

7

Οικονομική Επίδοση

8

Κανονιστική Συμμόρφωση

9

Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική

17

Εταιρική Στρατηγική και Επενδύσεις

18

Σχέσεις με Ενδιαφερόμενα Μέρη και Συνεργασίες

23

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

30

Παρουσία στην Αγορά

Υπεύθυνες Υπηρεσίες
2

Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

5

Καινοτομία, Τεχνολογία και Ψηφιακή Μετάβαση

6

Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση Πελατών

11

Διαφανής και Υπεύθυνη Επικοινωνία

15

Υπεύθυνη Τραπεζική

19

Πρακτικές Προμηθειών

22

Πρόσβαση σε Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα

Άνθρωπος
4

Δίκαιο Εργασιακό Περιβάλλον

10

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες

12

Εργοδότηση και Ευημερία Εργαζομένων

13

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

14

Εξέλιξη Εργαζομένων, Κατάρτιση και Εκπαίδευση

20

Εθελοντισμός

25

Σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης

Κοινωνία
16

Κοινωνική Προσφορά

21

Χρηματοπιστωτική Επιμόρφωση

26

Τοπικές Κοινότητες

27

Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις

Περιβάλλον
24

Κατανάλωση Ενέργειας

28

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις

29

Διαχείριση Αποβλήτων

31

Εκπομπές
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Καθώς η Τράπεζα ενίσχυσε
περαιτέρω τις δομές της Βιώσιμης
Ανάπτυξής της, πραγματοποιήθηκε
μια εκτενής άσκηση σημαντικότητας
(materiality) το 2019 και τα
αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν
στην Έκθεση του 2019. Κατά τη
διάρκεια του 2020, η Τράπεζα
ξεκίνησε μια σειρά εσωτερικών

συναντήσεων με όλες τις
Διευθύνσεις για να διασφαλίσει
την ενσωμάτωση της Βιώσιμης
Ανάπτυξης. Ο σκοπός των εν λόγω
συναντήσεων ήταν να συζητηθούν
σε βάθος ζητήματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης σχετικά με την κάθε
Διευθύνση καθώς και δράσεις για
υποστήριξη αυτών των ζητημάτων,

να αναγνωριστούν και να συζητηθούν
νέες περιοχές για δράση και να
υπογραμμιστούν αλλαγές αναφορικά
με τη σοβαρότητα των υφιστάμενων
ζητημάτων. Ως αποτέλεσμα αυτής της
διαδικασίας, ζητήματα σχετικά με το
περιβάλλον βαθμολογήθηκαν ως πιο
σημαντικά σε σύγκριση με το 2019.

Σπουδαιότητα για την Τράπεζα
3

10
9

14

12

15

13

17

9
23

27

22

4

8

5

16

20
21

26

30

11

7

2

19

25

8

18

10

6

1

28
24

29

7

31

6

5

6

5

7

8

9

10

Σπουδαιότητα για την Τράπεζα Κύπρου

Πυλώνες Εταιρικής Βιωσιμότητας
Υπεύθυνες Υπηρεσίες
Άνθρωποι

Κοινωνία

Διακυβέρνηση, Ακεραιότητα και Διαχείριση Κινδύνων
Περιβάλλον
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Δομές Εταιρικής Βιώσιμης Ανάπτυξης
H Τράπεζα συνεχίζει να ενισχύει
τις απαραίτητες δομές για την
αποτελεσματική διαχείριση της
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Διεύθυνση
Εταιρικών Υποθέσεων είναι
επιφορτισμένη με τον διαχειριστικό
και ηγετικό ρόλο σε ό,τι αφορά την
ανάπτυξη της Έκθεσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης εντός του οργανισμού και
υποστηρίζεται από τους CSR Liaisons.
Οι CSR Liaisons εργάζονται προς την
αποκέντρωση της έννοιας της
Βιώσιμης Ανάπτυξης, την ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης για τον
εθελοντισμό και την ανάπτυξη μιας
κουλτούρας υπευθυνότητας. Οι CSR
Liaisons διευκολύνουν τη συλλογή
δεδομένων και είναι υπεύθυνοι για

την ποιότητα και αξιοπιστία των
δεδομένων και των πληροφοριών της
Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η πανδημία του COVID-19
επηρέασε σημαντικά τον εταιρικό
εθελοντισμό το 2020, ωστόσο,
κάποιες δραστηριότητες είχαν την
δυνατότητα να υλοποιηθούν, κυρίως
σε ατομική βάση. Η Τράπεζα δεν
ενθάρρυνε ενεργά δραστηριότητες
εταιρικού εθελοντισμού κατά τη
διάρκεια της πανδημίας για να
προστατέψει τους εργαζόμενούς της
και σύμφωνα με τις οδηγίες της
κυβέρνησης σχετικά με την πανδημία.
Στο τέλος του 2020 δημιουργήθηκε
ένας νέος θεσμός, η Επιτροπή
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainability

Committee), η οποία επιβλέπει την
πολιτική για Περιβαλλοντικά,
Κοινωνικά και σχετικά με τη
Διακυβέρνηση (ΠΚΔ) θέματα του
Συγκροτήματος και οδηγεί το
Συγκρότημα προς έναν κόσμο
καθαρότερο, δικαιότερο, υγιέστερο
και ασφαλέστερο, βοηθώντας τους
πελάτες του να διαχειρίζονται
κινδύνους με έναν μακροπρόθεσμο
βιώσιμο και ισότιμο τρόπο, και
ανάγοντας την Τράπεζα σε εργοδότη
επιλογής για τα καλύτερα ταλέντα
στην Κύπρο. Την παρακολούθηση
αυτής της πολιτικής έχει υπό την
ευθύνη του το Τμήμα Σχέσεις
Επενδυτών & ESG.

Καθοδήγηση και αναθεώρηση της διαμόρφωσης της
στρατηγικής και της πολιτικής σε Περιβάλλοντικά,
Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση θέματα του
Συγκροτήματος, ώστε να διασφαλίσει ότι ευθυγραμμίζονται
με τις ανάγκες του Συγκροτήματος και συμμορφώνονται με
τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Παρακολούθηση των
κινδύνων σε Περιβάλλοντικά,
Κοινωνικά και σχετικά με τη
Διακυβέρνηση θέματα που
επηρεάζουν τη διαμόρφωση
των πολιτικών, στρατηγικών,
και στόχων για το περιβάλλον,
την κοινωνία και τη
διακυβέρνηση.

Επιτροπή
ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης για Περιβάλλοντικά,
Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση θέματα
της Εταιρείας (Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης) και άλλες
κοινοποιήσεις σχετικά με το Περιβάλλον, την Κοινωνία
και τη Διακυβέρνηση, και παροχή συστάσεων στο
Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση, μέσω της Επιτροπής
Δεοντολογίας, Συμπεριφοράς, και Κουλτούρας.
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Παρακολούθηση
της ανάπτυξης και
εφαρμογής των στόχων
σε Περιβάλλοντικά,
Κοινωνικά και σχετικά με τη
Διακυβέρνηση θέματα του
Συγκροτήματος.

Παρακολούθηση κινδύνων σε
Περιβάλλοντικά, Κοινωνικά και
σχετικά με τη Διακυβέρνηση
θέματα για τη διασφάλιση
της αποτελεσματικής τους
επίβλεψης.
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ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆ΡΑΣΗ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙΓΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΟΦΥΛΩΝ
ΚΛΙΜΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
∆ΡΑΣΗ
ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟ
ΚΛΙΜΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΛΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΥΓΕΙΑ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΙΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΦΥΛΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

To
To make
make an
an alpha
alpha channel
channel of
of “#THEGlobalGoal”:
“#THEGlobalGoal”:
1.
1. Edit
Edit the
the text
text“#THEGLOBAL
“#THEGLOBAL GOALS”
GOALS”from
from the
the
EDITABLE_TEXT
EDITABLE_TEXT layer.
layer.
2.
2. Create
Create an
an outline
outline of
of the
the text.
text.
3.
3. Select
Select the
the white
white box
box and
and“#THEGLOBALGOALS”
“#THEGLOBALGOALS”
then
then go
go to
to pathfinder,
pathfinder, and
and apply
apply“Exclude”.
“Exclude”.

Μια Τράπεζα Προσηλωμένη
στο Μέλλον

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τις τραπεζικές ανάγκες του μέλλοντος,
η Τράπεζα επαναπροσδιορίζει συνεχώς τον εαυτό της ως χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα, ώστε να υιοθετήσει τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να
αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των ενδιαφερομένων
μερών. Η πανδημία COVID-19 επέφερε καταλυτικές αλλαγές στην υιοθέτηση
νέων επιχειρηματικών μοντέλων και επιχειρησιακών στρατηγικών με
αποτέλεσμα πιο ισχυρά αλλά και ανθεκτικά συστήματα.
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ψηφιακή Οικονομία
Η Τράπεζα Κύπρου είναι μια από τις
πρώτες τράπεζες στην Ευρώπη που
προσφέρει μια πλήρως ψηφιακή
διαδικασία αίτησης για απόκτηση
Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού
Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Το
πιστοποιητικό αναπτύχθηκε με τη
συνεργασία του Υφυπουργείου
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής
Πολιτικής κατά τη διάρκεια της
δύσκολης περιόδου της πανδημίας.
Το έργο εμπίπτει στις κατευθυντήριες
γραμμές της Τράπεζας για παροχή
υποστήριξης στον επίσημο τομέα
και ενίσχυσης της Ψηφιακής
Οικονομίας της Κύπρου στο σύνολό
της. Τα Πιστοποιητικά Εγκεκριμένης
Ηλεκτρονικής Υπογραφής επιτρέπουν
στους πελάτες (και στους πολίτες
ευρύτερα) να πραγματοποιούν
ηλεκτρονικά συναλλαγές με την

κυβέρνηση και οποιονδήποτε
άλλο οργανισμό που υποστηρίζει
ηλεκτρονικές υπογραφές, να
υπογράφουν ιδιωτικές συμφωνίες/
συμβόλαια και άλλα ψηφιακά αρχεία,
έγγραφα, προσφορές που απαιτούν
υπογραφή, καθιστώντας τη φυσική
παρουσία περιττή και βελτιώνοντας
την εμπειρία των πελατών.
Επιπρόσθετα, από τον Μάιο του 2020,
οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν
να χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά
τους τραπεζικά διαπιστευτήρια για
να εξουσιοδοτήσουν την αναγνώρισή
τους από την κυβέρνηση της
Κύπρου και να επιτρέψουν την
ψηφιακή εγγραφή στην κρατική
πύλη (Aριάδνη), η οποία τους
επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε
όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
που διατίθενται από την Κυπριακή
κυβέρνηση. Μέχρι πρόσφατα, η

αναγνώριση και η εξουσιοδότηση
απαιτούσαν φυσική παρουσία.
Πρόγραμμα Μετασχηματισμού
Καταστημάτων
To 2020, η Τράπεζα ολοκλήρωσε το
έργο για τα Teller Cash Recyclers
και τις δοκιμές για τα νέα σχέδια
για Teller Cheque Scanners και
ePads. Τα Teller Cheque Scanners
θα επιτρέψουν την άμεση σάρωση
των επιταγών στο ταμείο χωρίς
να απαιτείται κουπόνι κατάθεσης.
Το έργο ePads θα βελτιώσει την
εμπειρία των πελατών επιτρέποντας
στον πελάτη να δει και να υπογράψει
ψηφιακά κουπόνια ταμείου. Αυτές
οι τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί
επίσημα στο νέο κατάστημα της
Λευκωσίας που τέθηκε σε λειτουργία
τον Φεβρουάριο του 2021.
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Σύγχρονος Χώρος Εργασίας
Στο πλαίσιο του προγράμματος
Ψηφιακού Μετασχηματισμού έχουν
γίνει σημαντικές αλλαγές για τη
δημιουργία ενός σύγχρονου και
αποτελεσματικότερου εργασιακού
περιβάλλοντος. Αρκετές νέες
τεχνολογίες και εργαλεία έχουν
εισαχθεί με στόχο τη δραστική
βελτίωση της εμπειρίας των

εργαζόμενων και τη βελτίωση της
συνεργασίας και της ανταλλαγής
γνώσεων σε ολόκληρο τον
οργανισμό. Η Τράπεζα έχει ξεκινήσει
το λανσάρισμα φορητών συσκευών
για συναδέλφους των οποίων ο
ρόλος απαιτεί υψηλή κινητικότητα,
ενώ το Τμήμα Πληροφορικής σε
συνεργασία με το Τμήμα Ανθρώπινου
Δυναμικού και τη Μονάδα
Ασφάλειας Πληροφοριών εργάζονται

για την ενίσχυση των δυνατοτήτων
τής εξ αποστάσεως εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων προηγμένων
δυνατοτήτων τηλεδιάσκεψης για
εργαζόμενους και εκτελεστικές
ομάδες. Ο νέος σύγχρονος χώρος
εργασίας σηματοδοτεί επίσης
ένα αποφασιστικό βήμα προς την
Πρωτοβουλία Γραφείου Χωρίς Χαρτί
(Paperless Office Initiative).

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα τελευταία χρόνια, η Μονάδα
Ασφάλειας Πληροφοριών έχει
εισαγάγει ορισμένες πρωτοβουλίες
για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα
αποθηκεύονται και προστατεύονται
σωστά. Έχει επίσης ακολουθήσει μια
αυστηρή διαδικασία διακυβέρνησης
και διαχείρισης της ασφάλειας, όπου
οι έλεγχοι μετρούνται σε σχέση με την
ωριμότητά τους βάσει διεθνών πλαισίων
και λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης.
Ειδικά το 2020, η Τράπεζα αναβάθμισε
τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας για
τους πελάτες που πραγματοποιούν
διαδικτυακές συναλλαγές. Οι πελάτες
μπορούν να ολοκληρώσουν τη νέα

διαδικασία αποκλειστικά μέσω της
εφαρμογής Mobile Banking Τράπεζας
Κύπρου (push notifications). Αυτή η
νέα διαδικασία ανταποκρίνεται στα
πρότυπα της αγοράς και σύμφωνα με
αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις.
Κατά τη διάρκεια των απαγορεύσεων
κυκλοφορίας του 2020 λόγω της
πανδημίας COVID-19, η Τράπεζα
προσέφερε την ηλεκτρονική μέθοδο για
ασφαλείς πληρωμές για την προστασία
των συμφερόντων των ενδιαφερόμενων
μερών της. Ένα υποχρεωτικό
Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης
Ασφάλειας λειτουργεί σε τριμηνιαία
βάση για όλα τα Μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου, τα Εκτελεστικά Μέλη
και τους εργαζόμενους. Επτά
τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης
διεκπεραιώθηκαν 15 φορές κατά τη
διάρκεια του έτους για συνολικά 12.592
συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν
την εκπαίδευση (από τους συνολικά
12.649 που αρχικά συμμετείχαν).
Η Τράπεζα ηγείται επίσης ενός
προγράμματος ευαισθητοποίησης του
κοινού, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Τραπεζών Κύπρου, σε μια προσπάθεια
ευαισθητοποίησης των χρηστών
σχετικά με την προστασία τους από
απάτες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

7 εκπαιδευτικά προγράμματα
12.592 συμμετέχοντες
15 φορές κατά τη διάρκεια του έτους ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ/ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ
Το 2020 δημιουργήθηκε μια σειρά
έργων και πρωτοβουλιών για την
ενίσχυση εσωτερικών επιχειρησιακών
μοντέλων. Η Τράπεζα εκμεταλλεύτηκε
την ευκαιρία για να εξασφαλίσει
καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών
και να βελτιώσει την εμπειρία των
πελατών. Επαναπροσδιόρισε και
βελτίωσε το επιχειρηματικό μοντέλο
της Διεύθυνσης Wealth & Markets,
δίνοντας έμφαση στην Επενδυτική
Τραπεζική, η οποία προσφέρεται
από τη CISCO. Ξεκίνησε μια σειρά
έργων με στόχο την αναβάθμιση των
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προϊόντων και των υπηρεσιών που
προσφέρονται σε πελάτες Wealth &
Markets, όπως είναι η Εξωτερική
Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων
(External Asset Management), το eFX
Convert, και εισήγαγε νέα προϊόντα
όπως η Elite Card, τα οποία θα είναι
διαθέσιμα πριν από το τέλος του 2021.
Οι δραστηριότητες της Διεύθυνσης
Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών
Επιχειρήσεων αναπτύχθηκαν
επίσης περαιτέρω υποστηρίζοντας
την ανάπτυξη και την προώθηση
δραστηριοτήτων Διαχείρισης

Περιουσιακών Στοιχείων (Asset
Management) και Επενδυτικής
Τραπεζικής, μέσω της CISCO. Έχει
αναπτύξει δίκτυο για δανεισμό σε
Πρόσωπα με Υψηλή Καθαρή Θέση
(High-Net-Worth Individuals).
Η Διεύθυνση έχει δημιουργήσει
και ενισχύσει συνεργασίες και
συνεταιρισμούς μεταξύ των
επιχειρηματικών κλάδων, τμημάτων
και εταιρειών του Συγκροτήματος
με στόχο τη συνεχή βελτίωση της
ποιότητας του χαρτοφυλακίου.

Διαχείριση Κόστους
O περιορισμός κόστους είναι ένας
βασικός πυλώνας της στρατηγικής
της Τράπεζας. Η Τράπεζα έλαβε
διάφορα μέτρα για τη μείωση του
κόστους, εξασφαλίζοντας παράλληλα
ότι η ποιότητα και η ταχύτητα
εξυπηρέτησης παραμένουν άθικτες.
• Διόρισε Διευθυντή Διαχείρισης
Κόστους (Chief Cost Officer) και
ομάδα διαχειριστών κόστους («cost
leaders»).
• Ενίσχυσε τη διακυβέρνηση
ολόκληρου του κύκλου
διαχείρισης του κόστους, από τον
καθορισμό και παρακολούθηση του
προϋπολογισμού μέχρι την
αναφορά.
• Αναθεώρησε το Πλαίσιο
Χρηματοοικονομικής
Διακυβέρνησης του 2019.
• Εγκαθίδρυσε μια Συντονιστική
Επιτροπή Κόστους, της οποίας
προεδρεύει ο Διευθύνων
Σύμβουλος και συγκαλείται σε
μηνιαία βάση.
• Ενίσχυσε την παρακολούθηση
του κόστους μέσω της εισαγωγής
μιας νέας μηνιαίας αναφοράς
διακύμανσης (variance report) για
την παρακολούθηση του συνόλου
του κόστους για το Συγκρότημα.
Εισαγωγή Τμήματος Οργάνωσης
Το νέο Τμήμα Οργάνωσης
δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του
2019 με εντολή να κινηθεί προς
απλούστευση της διαδικασίας
που αποτελείται από τους τρεις
ακόλουθους πυλώνες και στοχεύει
στη βελτίωση της εξυπηρέτησης
πελατών, της αποτελεσματικότητας
και της μείωσης του κόστους.

1. Απλούστευση Βασικών Διαδικασιών.
2. Απλούστευση και αυτοματοποίηση
ροών εργασίας Διαχείρισης
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM).
3. Πρωτοβουλία Εξάλειψης της
Γραφειοκρατίας («Kill Bureaucracy»)
για τη μείωση της γραφειοκρατίας
και την παροχή καλύτερης
εξυπηρέτησης στους πελάτες.
Το Τμήμα Οργάνωσης λαμβάνει
και εξετάζει τις συστάσεις των
εργαζομένων σε εβδομαδιαία βάση.
Αυτές οι συστάσεις σχετίζονται με την
εξυπηρέτηση των πελατών, το άνοιγμα
των λογαριασμών, την έκδοση και
την παράδοση χρεωστικών και
πιστωτικών καρτών, αξιολογήσεις
πελατών, ζητήματα συμμόρφωσης,
εφαρμογή για πιστωτικές
διευκολύνσεις, περιβαλλοντικά
ζητήματα, προτάσεις εξοικονόμησης
κόστους, τα οποία αποστέλλονται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
της εφαρμογής Yammer.
Βασικά έργα που υλοποιήθηκαν και
επιτεύγματα:
• Επανασχεδιασμός διαδικασιών
μέσω Συστήματος Διαχείρισης
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPM).
• Αναθεώρηση και επανασχεδιασμός
εσωτερικών διαδικασιών για τη
σάρωση, την αρχειοθέτηση και την
ανάκτηση Εγγράφων με την χρήση
συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
• Εφαρμογή Ψηφιακών Υπογραφών.
• Βελτιστοποίηση των καθημερινών
εργασιών ανακύκλωσης και
καταστροφή παλαιών υλικών
αρχειοθέτησης για συμμόρφωση
με την Πολιτική Διατήρησης.
• Επανεξέταση και απλούστευση της
Διαδικασίας Πληρωμών.

Κατά τη διάρκεια του 2020,
δρομολογήθηκαν ορισμένες βασικές
πρωτοβουλίες μείωσης του κόστους.
Οι πρωτοβουλίες αφορούσαν τη
μείωση εσωτερικών μετακινήσεων,
την επέκταση της μετακίνησης
πολλών προσώπων με το ίδιο όχημα
(carpooling) και τη χρήση εργαλείων
διαδικτυακών τηλεδιασκέψεων. Τα
προγράμματα αυτά είχαν επίσης
θετικό αντίκτυπο στο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα της Τράπεζας. Ο χώρος
γραφείων βελτιστοποιήθηκε και
εισήχθησαν πρωτοβουλίες για την
εξοικονόμηση ενέργειας και την
παρακολούθηση της κατανάλωσης.
Υλοποιήθηκαν ορισμένες
πρωτοβουλίες για τη διαχείριση
των πόρων, συμπεριλαμβανομένων
προσαρμογών στην εκτύπωση
χαρτιού, τον τερματισμό της
δημοσίευσης των δηλώσεων
πελατών, την εισαγωγή των
προγραμμάτων Εξάλειψης
Γραφειοκρατίας («Kill
Bureaucracy») και Εξάλειψης
Απορριμμάτων («Kill Waste»).
Η Τράπεζα απάλειψε τη διαλογή
τραπεζογραμματίων τα οποία έχουν
ήδη ελεγχθεί από τους Teller
Collection Recyclers. Έχει επίσης,
επαναδιαπραγματευτεί σημαντικές
συμβάσεις και εξασφάλισε
καλύτερη τιμολόγηση, μειωμένη
περίοδο διατήρησης εγγράφων
και συνέχισε με την καταστροφή
κουτιών αρχείου. Προχώρησε
επίσης στην αντικατάσταση των
γραπτών μηνυμάτων (SMS) με τις
ειδοποιήσεις (push notifications)
και εφάρμοσε έλεγχο μέσω
οθόνης (screen-checking) για την
ελαχιστοποίηση της εκτύπωσης.

Πρωτοβουλία Εξάλειψης της Γραφειοκρατίας («Kill Bureaucracy») 2020

300

εισηγήσεις λήφθηκαν

60

εφαρμόστηκαν

80

βρίσκονται στη
διαδικασία εφαρμογής
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Συνεισφορά Κεντροποιημένων
Εργασιών και Επιτεύγματα
• Οργανωτική Αναδιάρθρωση
των Τμημάτων Πληρωμών, ΤΕΧ,
και Υποστηρικτικών Λειτουργιών
• Έργο Μορατόριουμ Δανείων
COVID-19
• Εισαγωγή λογαριασμού για
λογαριασμούς καρτών

• Εισαγωγή της εσωτερικής
ανάπτυξης για συμμόρφωση με
την Oδηγία για την Aνάκαμψη και
την Eξυγίανση των Tραπεζών
(BRRD-Banking Resolution
Requirement Directive)
• Τερματισμός των έντυπων
καταστάσεων για ενεργούς
συνδρομητές του 1bank

• Ενημέρωση εσωτερικών
εγχειριδίων και εγκυκλίων
• Απλούστευση της διαδικασίας
ανοίγματος προϊόντος
• Κεντροποίηση όλων των λειτουργιών
εξωτερικής επικοινωνίας με πελάτες
• Ολοκλήρωση του νέου συστήματος
πληρωμών

22% μείωση του κόστους
σε σύγκριση με το 2019

201.188 κιβώτια αρχείων

(περίπου 2.000.000 κιλά) καταστράφηκαν σύμφωνα με την αναθεωρημένη πολιτική διατήρησης
ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟ 2020:

€149.000

€200.000

της ταξινόμησης της
καταλληλότητας των
τραπεζογραμματίων από τα
Teller Cash Recyclers (TCR)

201.188 κιβωτίων

Εξάλειψη

Καταστροφή

€50.000

Μειωμένες
υπηρεσίες

ταχυμεταφορών μεταξύ
υποκαταστημάτων:
μείωση το 2020 σε σύγκριση
με το 2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Αναμφισβήτητα, το 2020 ήταν ένα
πολύ δύσκολο έτος που υπέβαλε σε
δοκιμασία την αντοχή των ανθρώπων,
των επιχειρήσεων, της κοινωνίας και
της οικονομίας. Μετά την εκδήλωση
της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020,
η Τράπεζα έθεσε σε ισχύ το Σχέδιο
Πανδημίας το οποίο αναπτύχθηκε
και δοκιμάστηκε υπό δύσκολες και
δυσμενείς συνθήκες. Εντούτοις,
εφαρμόστηκε με επιτυχία, είχε
εξαιρετικά αποτελέσματα και πέτυχε
τον απώτερο στόχο του να διατηρήσει
την ασφάλεια των εργαζόμενων και
των πελατών και να διασφαλίσει
ότι οι βασικές λειτουργίες
διεκπεραιώνονταν ανεπηρέαστες.
Η επιχειρησιακή συνέχεια όλων
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των Διευθύνσεων υλοποιήθηκε
με την τήρηση των διατάξεων
του Σχεδίου Πανδημίας με την
εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας,
συμπεριλαμβανομένης της εργασίας
από το σπίτι, την εξοικείωση με τη
νέα τεχνολογία και την εμφάνιση
νέας κουλτούρας εργαζομένων.
Οι Διευθύνσεις έχουν αναπτύξει
εξειδικευμένες προσεγγίσεις για την
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών
και προσδοκιών εσωτερικών και
εξωτερικών πελατών.
Η εξάπλωση της πανδημίας άλλαξε
εντελώς τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούν Διευθύνσεις όπως
της Λιανικής Τραπεζικής, των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των

Μεγάλων Επιχειρήσεων και των
Αγορών, Μεγάλων και Διεθνών
Επιχειρήσεων. Για λειτουργίες που
βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στη
φυσική επαφή τραπεζίτη-πελάτη,
νέα επιχειρηματικά μοντέλα έπρεπε
να εφευρεθούν και να αναπτυχθούν
σε εξαιρετικά περιορισμένο χρόνο
και υπό μεγάλη πίεση. Καθώς οι
πελάτες έδειξαν προτίμηση για τα
ψηφιακά προϊόντα και τις υπηρεσίες
το 2020, Υπηρεσίες όπως αυτή των
Καρτών και των Πληρωμών ήταν υπό
τεράστια πίεση για την αναβάθμιση
των διαδικασιών της Τράπεζας καθώς
και την επέκταση του φάσματος των
ψηφιακών προσφορών.

Η Διεύθυνση Wealth & Markets,
η οποία αποτελείται από τμήματα
εξυπηρέτησης πελατών πρώτης
γραμμής και των οποίων οι
δραστηριότητες βασίζονται και
εξαρτώνται από τις διεθνείς
χρηματιστηριακές αγορές,
επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από
την πανδημία. Σε τμήματα όπως
η CISCO και σε Επιχειρηματικές
Γραμμές όπως ο Τομέας Διεθνών
Τραπεζικών Εργασιών, η επίδραση
της πανδημίας COVID-19 ήταν
περιορισμένη, κυρίως λόγω του
πολύ υψηλού υφιστάμενου επιπέδου
ψηφιοποίησης. Δεδομένου ότι
σχεδόν το 98% των πληρωμών
πραγματοποιήθηκαν μέσω
διαδικτυακής τραπεζικής, το 78%
των πληρωμών πραγματοποιήθηκαν
μέσω απ’ ευθείας επεξεργασίας
(Straight-Through Processing).
Η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου άλλαξε την προσέγγισή
της σε διάφορες δραστηριότητες
προκειμένου να ανταποκριθεί
στις επιπτώσεις αυτού του
φαινομένου και να αντιμετωπίσει
την απότομη αλλαγή των διοικητικών

προτεραιοτήτων. Οι δράσεις
περιέλαβαν:
• εμπλοκή των ενδιαφερομένων
μερών για τη λήψη
ανατροφοδότησης σχετικά με τους
αναδυόμενους κινδύνους και τη
συμβολή του Εσωτερικού Ελέγχου,
• προκαταρτική αναθεώρηση
στα μέσα του έτους του Ετήσιου
Ελεγκτικού Σχεδίου 2020
και αναβολή της διαδικασίας
παρακολούθησης της προόδου
εφαρμογής των συστάσεων, για
τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και
Μάιο.
Η πανδημία είχε αντίκτυπο
σε προγραμματισμένα και
τροχοδρομημένα έργα,
δραστηριότητες και καθήκοντα
της Διεύθυνσης Πληροφορικής
και Ψηφιακής Μεταμόρφωσης.
Η Διεύθυνση πραγματοποίησε
σημαντική αναθεώρηση
προτεραιοτήτων όσον αφορά
την κατανομή των πόρων, τον
προϋπολογισμό, τα έργα και τις
τεχνολογικές λύσεις. Σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα,

εφάρμοσε και ενίσχυσε τις
απαραίτητες διαδικασίες υποδομής,
λειτουργίας και ασφάλειας που
επέτρεψαν σε πάνω από 1.000
εργαζόμενους να εργαστούν
από το σπίτι. Ταυτόχρονα,
δρομολογήθηκε και εφαρμόστηκε
μεγάλος αριθμός νέων έργων
πληροφορικής και προσαρμογών
του συστήματος για την υποστήριξη
των επιχειρηματικών/κυβερνητικών
πρωτοβουλιών που σχετίζονται με
την πανδημία.
Το Τμήμα Επιχειρηματικής Συνέχειας
και Διαχείρισης Κινδύνων ήταν ένα
από τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη
του Σχέδιου Πανδημίας, έχοντας τη
γενική ευθύνη για διασφάλιση της
επιχειρηματικής ανθεκτικότητας
της Τράπεζας καθώς και τη γενική
ικανότητά της να συνεχίσει την παροχή
των προϊόντων και των υπηρεσιών
της σε ένα πλαίσιο συνεχιζόμενων
συνήθων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων. Η ανάπτυξη του
Σχεδίου Πανδημίας απαιτούσε την
κινητοποίηση όλων των εργαζομένων
στη μεγαλύτερη κλίμακα που έχει
εφαρμόσει ποτέ η Τράπεζα.

Σχέδιο Πανδημίας

Διατήρηση

ασφάλειας εργαζομένων
και πελατών

Διασφάλιση

διεκπεραίωσης βασικών
λειτουργιών

Υψηλού Επιπέδου Ψηφιοποίηση

98%

των πληρωμών μέσω
διαδικτυακής τραπεζικής

78%

των πληρωμών μέσω
αυτόματης επεξεργασίας

1.000

εργαζόμενοι εργάστηκαν
από το σπίτι
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Για τις βιομηχανίες που επικεντρώνονται στις υπηρεσίες, η παγκόσμια αναγνώριση
από εξωτερικούς αξιόπιστους φορείς τους παρέχει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για
να οικοδομήσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με ενδιαφερόμενα μέρη. Η Τράπεζα Κύπρου
πιστοποιείται σύμφωνα με υψηλού κύρους διεθνείς οργανισμούς και πρότυπα.
• Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ISO 50001:2018 (Certificate of Conformity)
• Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST-National Institute of
Standards and Technology)
• Βιβλιοθήκη Υποδομής Τεχνολογίας Πληροφοριών (ITIL-Information
Technology Infrastructure Library)
• Επιτροπή των Οργανισμών Χορηγιών της Επιτροπής Treadway (COSO
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
Frameworks)
• Διεθνή Πρότυπα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ-International
Standards of the Institute of Internal Audit)
• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS-International
Financial Reporting Standards)
• Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB-International Accounting
Standards Board)
• Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας για την Αγορά Συναλλάγματος
(FX Global Code-Global Foreign Exchange Committee)
• Πιστοποίηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC)
• Πρότυπο Ασφάλειας Δεδομένων Βιομηχανίας Καρτών Πληρωμής
(PCI-Payment Card Industry Security Standards)
• Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISA-International Standard on Auditing)
• Εγκεκριμένος εργοδότης από την Ένωση Πιστοποιημένων Ορκωτών
Λογιστών (ACCA-Association of Chartered Certified Accountants)
Επιπλέον, η Τράπεζα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Συστημάτων
Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας (Anti-Bribery Management Systems) ISO
37001 και των Συστημάτων Διαχείρισης Συμμόρφωσης (Compliance Management
Systems) ISO 19600 και ακολουθεί το Πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών
(Information Security Standard) ISO 27001. Εκτός από τα πιο πάνω τα οποία
εφαρμόζονται σε εταιρικό επίπεδο, οι εργαζόμενοι της Τράπεζας είναι
πιστοποιημένοι για Έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων στο Πλαίσιο Κινδύνων
Πληροφοριακών Συστημάτων του Ινστιτούτου Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής
(ISACA-Information Systems Audit and Control Association Risk IT Framework).

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
BEST CORPORATE/INSTITUTIONAL
DIGITAL BANK
στην Κύπρο στα Βραβεία World’s
Best Digital Bank Awards από το
περιοδικό Global Finance (ΗΠΑ)

BEST INVESTMENT BANKING
TEAM
στην Κύπρο από το Capital Finance
International (cfi.co) για τη
Θυγατρική CISCO για πρώτη φορά

BEST CONSUMER DIGITAL BANK
στην Κύπρο στα Βραβεία World’s
Best Digital Bank Awards από το
περιοδικό Global Finance (ΗΠΑ)

τηε 2020 BANKING GOVERNANCE
EUROPE AWARD
για το 2020 από το περιοδικό Ethical
Boardroom (Ηνωμένο Βασίλειο)

BEST SUBCUSTODIAN BANK
στην Κύπρο από το περιοδικό Global
Finance (ΗΠΑ) για έβδομο συνεχές
έτος (2014-2020)

THE BEST CORPORATE
GOVERNANCE AWARD
in Cyprus by the World Finance
(Ηνωμένο Βασίλειο)

WORLD’S BEST INVESTMENT
BANK
στην Κύπρο από το περιοδικό Global
Finance (ΗΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ
Η Εκτελεστική Διευθύντρια
Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης της Τράπεζας Κύπρου,
Ελίζα Λειβαδιώτου, βραβεύτηκε
με το CFO Award ως η Οικονομική
Διευθύντρια της Χρονιάς, στο πλαίσιο
του 16ου CFO Management Forum

BEST BANK FOR PRIVATE
BANKING
στην Κύπρο από το διεθνές
περιοδικό Euromoney για πέμπτη
συνεχή χρονιά (2016-2020)
BEST BANK FOR PRIVATE
BANKING
στην Κύπρο από το περιοδικό Global
Banking & Finance για τέταρτη
συνεχή χρονιά (2017-2020)

MOST ACTIVE ISSUING BANK
στην Κύπρο από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης (EBRD-European Bank of
Reconstruction and Development)

PARTNERSHIP AWARD
από την KBC Bank
DIGITALIZED COMPANY
OF THE YEAR
στα Cyprus Business IT Excellence
Awards 2020 από την Dias-Boussias
Communications
ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(MOBILE BANKING APP)
στα Cyprus Business IT Excellence
Awards 2020 από την Dias-Boussias
Communications
βραβειο BEST ACCELERATOR/
INCUBATOR PROGRAMME IN
SOUTH EUROPE
στα Βραβεία SESA Awards
εξασφάλισε το IDEA Innnovation
Center με ψήφο του κοινού
EXCELLENCE IN LEADERSHIP
IN WESTERN EUROPE
από το περιοδικό «Euromoney» για
την πρωτοβουλία SupportCY
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
στα Βραβεία Καινοτομίας της
Κύπρου της Ομοσπονδία Εργοδοτών
& Βιομηχάνων για την πρωτοβουλία
SupportCY
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
Το 2020, οι εργαζόμενοι και οι εμπειρογνώμονες της Τράπεζας προσκλήθηκαν
ως πρόεδροι, συντονιστές ή συμμετέχοντες σε διακεκριμένα εθνικά και διεθνή
συνέδρια και συνόδους κορυφής, συμπεριλαμβανομένων:
• 4η Σύνοδος Κορυφής Ηγετών Επιχειρήσεων (Business Leaders Summit)
• Marine Money 2020
• 6η Σύνοδος Κορυφής Διεθνών Ταμείων (International Funds Summit)
• The Economist – 16η Σύνοδος Κορυφής Κύπρου
• Cyprus CSR In Action 2020 – Walking together through a pandemic
• Συνέδριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Κύπρου
• 3ο Κυπριακό-Ιταλικό Επιχειρηματικό Φόρουμ
• 2ο Συνέδριο Ψηφιακής Τραπεζικής και Πληρωμών
• Συνέδριο Επανάστασης Ψηφιακής Μεταμόρφωσης
• Συνέδριο Πληρωμών 360ο
• 6ο Διεθνές Φόρουμ Συμμόρφωσης (International Compliance Forum)
• Η Σύνοδος Κορυφής για τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (TSAM-The
Summit for Asset Management): Ψηφιακή Σύνοδος Κορυφής Κανονισμών και
Συμμόρφωσης
• Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Ινστιτούτου Εγκεκριμένων Λογιστών στην Αγγλία
και Ουαλία (ICAEW-Institute of Chartered Accountants in England and Wales)
• BCG CFO Virtual Roundable
• 3ο Κυπριακό Συνέδριο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος (Anti-fraud
Conference)
• ISACA – The impact of COVID-19
• Αυτοκρατορία και Ανασκαφή: Κρίσιμες Προοπτικές στην Αρχαιολογία στη
Βρετανική περίοδο της Κύπρου, 1878-1960
• The Annual Economy Panel του Cyprus Economic Society
• Cyprus Forum: Session on Fiscal Policies of Recovery and Resilience
Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας παρουσίασαν κύριες ομιλίες, κεντρικές ομιλίες,
παρουσιάσεις και έδωσαν συνεντεύξεις σχετικά με διάφορα θέματα, όπως:
• Ο αντίκτυπος του COVID-19 στις επιχειρήσεις: Προστασία, Ανάκαμψη, Επανεξέταση
• Η Βιομηχανία Κυπριακών Ταμείων: Κατάσταση και Προοπτικές Ανάπτυξης
• SupportCY. Δώσαμε μαζί αυτή τη μάχη και συνεχίζουμε...
• Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομική διαχείριση των Μεσαίων και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην τρέχουσα ψηφιακή εποχή
• Το Μεταβαλλόμενο πρόσωπο των Πληρωμών
• Διαχείριση της Κρίσης, Σχεδιάζοντας το Μέλλον
• The Partnership Way or the Highway
• Πώς θα προστατεύσει η Κύπρος πρόσωπα που καταγγέλλουν δυσλειτουργίες
(whistleblowers);
• Η πανδημία COVID-19 και η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα
• ΔΠΧΑ 9 και Τραπεζική στην Κύπρο
• Η Αρχαία Συλλογή Κύπρου στο Βρετανικό Μουσείο: Ιχνηλάτηση ιστοριών της
αρχαιότητας, γνώσης και της αυτοκρατορίας
• Οι μακροοικονομικές και επενδυτικές προοπτικές και ευκαιρίες στην Κύπρο
μετά την πανδημία COVID-19
• Κυπριακές Ναυτιλιακές Τράπεζες και Προφίλ Αγοράς
• Δοκιμή της αντοχής του Χρηματοπιστωτικού Τομέα
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ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η Τράπεζα Κύπρου είναι ενεργό
μέλος αναγνωρισμένων συνδέσμων
και βιομηχανικών φορέων.
Συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο
διάλογο και προβαίνει σε συστάσεις.
Παρόλο που η Τράπεζα δεν
εμπλέκεται με την άσκηση πίεσης
(lobbying) εκτός του Συνδέσμου
Τραπεζών Κύπρου (ACB) και δεν
στηρίζει υπηρεσίες lobbying,
παρέχει μερικές φορές, όταν της
ζητηθεί, συμβουλές με βάση την
εμπειρογνωμοσύνη της. Η Τράπεζα
έχει παράσχει ανατροφοδότηση για
νέα νομοθεσία μέσω του Συνδέσμου

Τραπεζών Κύπρου σχετικά με: τον
περί Χαρτοσήμων Νόμο, τον περί
Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμο, τον περί Μεταβιβάσεως
και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
Νόμο, τον περί Πρακτορείας
Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
(ακόμη εξετάζεται νομοσχέδιο), τον
περί Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Νόμο, τον περί Εξυγίανσης
Πιστωτικών Ιδρυμάτων και
Επενδυτικών Εταιρειών Νόμο,
τον περί της Σύστασης και
Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα
Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών

Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμο,
τον περί της Συγκρισιμότητας των
Τελών, της Αλλαγής Λογαριασμού
Πληρωμών και της Πρόσβασης σε
Λογαριασμούς Πληρωμών Νόμο,
τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων
και για Άλλα Συναφή Θέματα
Νόμο, τον περί Καταχρηστικών
Ρητρών και Πρακτικών Νόμο
(ακόμη εξετάζεται νομοσχέδιο).
Η Τράπεζα είχε επίσης ενεργό
ρόλο στην παροχή συμβουλών στο
Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με
τα διατάγματα που σχετίζονται με την
πανδημία.

Η Τράπεζα Κύπρου είναι μέλος των σωματείων και οργανισμών
που αναφέρονται πιο κάτω

Όνομα

Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου

Διατηρεί
θέση στο
Διοικητικό
Συμβούλιο

•

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (CBC)
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC)

Συμμετέχει
Παρέχει
Θεωρεί
σε Έργα ή
Σημαντική
τη Συμμετοχή
Επιτροπές Χρηματοδότηση
του ως
Πέρα από
Στρατηγική
την Τακτική
Προτεραιότητα
Συνδρομή

•
•
•

Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ)

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ)

•

Ένωση Επενδυτικών Ταμείων Κύπρου (CIFA)
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Φόρουμ Επιχειρηματικής Ακεραιότητας
Διεθνές Συμβουλευτικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διεθνούς
Συμμόρφωσης (ICA)
Σύνδεσμος Δημοσίων Εταιρειών Κύπρου

•

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (IIA)
Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής Κύπρου
(ISACA)

•
•
•
•
•

Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία
Εταιρεία Κυπριακών Οικονομικών Μελετών (ΕΚΟΜ - Cyprus
Economic Society)

•

•

Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Κύπρου

•

•
•

Φορέας Ελέγχου Διαφήμισης
Κυπριακός Σύνδεσμος Ποιότητας
Σύνδεσμος Διεθνών Επιχειρήσεων Κύπρου
Εθνικό Επιχειρηματικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (CSR Cyprus)

•

Κυπριακή Ένωση Προστασίας
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (CYMEPA)

•
•

Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο
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•
•
•
•
•

•
•

•
•
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ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
∆ΡΑΣΗ
ΓΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΤΟ
ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ZΩΗ
ΣΤΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΣΤΕΡΙΑ
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ,ΠΟΛΕΙΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

Οι Υπεύθυνες Υπηρεσίες μας

Αντιμετωπίζοντας παγκόσμιες προκλήσεις που δημιουργούν τεράστιες
αλλαγές, τεχνολογικές διαταραχές, μεταβαλλόμενα δημογραφικά
χαρακτηριστικά πελατών και προτεραιότητες βιωσιμότητας, η Τράπεζα
επικεντρώνεται σε λύσεις μετασχηματισμού για την κάλυψη των αναγκών
των ενδιαφερομένων μερών, των απαιτήσεων των πελατών και για να
παραμένει επίκαιρη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα βελτιώσει σημαντικά
την πελατειακή εμπειρία και επομένως παραμένει πρώτιστη προτεραιότητα.
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΤΗΤΑ
Η Τράπεζα εργάζεται συνεχώς για
να αναβαθμίσει και να επεκτείνει
το φάσμα των προϊόντων και των
υπηρεσιών της, να ανταποκριθεί
και να υπερβεί τις προσδοκίες των
πελατών. Ως ηγετικός παράγοντας
του τραπεζικού κλάδου, το όραμά
της είναι να ωθήσει την επίτευξη
προόδου σε ολόκληρη τη χώρα.
Δίνει έμφαση στον τεχνολογικό
εκσυγχρονισμό, τις ψηφιακές

υποδομές και παροχές, οι οποίες
κατά τη διάρκεια του 2020
διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο
στον μετριασμό των αρνητικών
επιπτώσεων της πανδημίας.
Οι ανέπαφες τεχνολογίες και οι
ψηφιακές εμπειρίες αλλάζουν τα
καθιερωμένα μοντέλα παροχής
υπηρεσιών, αλλά η ικανοποίηση του
πελάτη παραμένει πάντοτε κεντρικό
μέλημα της Τράπεζας.

Η Τράπεζα Κύπρου, σε συνεργασία
με την KPMG, έχει ολοκληρώσει
μια μελέτη για την ανάλυση των
συνηθειών των καταναλωτών στην
Κύπρο, σε σχέση με τον αντίκτυπο
της πανδημίας. Αναλύθηκαν τόσο
οι συνήθειες των καταναλωτών όσο
και οι επιπτώσεις σε μεμονωμένες
βιομηχανίες.
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Οι Υπεύθυνες Υπηρεσίες μας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ

Επαρχία
Λευκωσίας

Επαρχία
Λεμεσού

Επαρχία
Λάρνακας

Καταστήματα 33
Cash Offices (Θυρίδες) 6
Καταστήματα χωρίς
στελέχωση 7
Αυτόματες Ταμειακές
Μηχανές (ΑΤΜ) 66

Καταστήματα 18
Cash Offices (Θυρίδες) 1
Καταστήματα χωρίς
στελέχωση 2
Αυτόματες Ταμειακές
Μηχανές (ΑΤΜ) 34

Καταστήματα 13
Cash Offices (Θυρίδες) 2
Αυτόματες Ταμειακές
Μηχανές (ΑΤΜ) 22

Επαρχία
Αμμοχώστου

Καταστήματα 80
Cash Offices (Θυρίδες) 11
Καταστήματα χωρίς
στελέχωση 10
Αυτόματες Ταμειακές
Μηχανές (ΑΤΜ) 150

Επαρχία Πάφου
Καταστήματα 10
Καταστήματα χωρίς
στελέχωση 1
Αυτόματες Ταμειακές
Μηχανές (ΑΤΜ) 16

Καταστήματα 6
Cash Offices (Θυρίδες) 2
Αυτόματες Ταμειακές
Μηχανές (ΑΤΜ) 12

Σύνολο

695.145

13.138

3.351

1.134

1.009

48.205

πελάτες της Διεύθυνσης
Λιανικής Τραπεζικής
πελάτες της Διεύθυνσης
Μεγάλων και Διεθνών
Επιχειρήσεων

πελάτες της Διεύθυνσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

πελάτες της Διεύθυνσης
Wealth & Markets

πελάτες της Διεύθυνσης
Επιχειρήσεων
πελάτες της Διεύθυνσης
Διεθνών Τραπεζικών Εργασιών

Μηχανήματα

Αυτοματοποιημένα
μηχανήματα για το Κοινό

Μηχανήματα για
τα υποκαταστήματα

Αριθμός μηχανών για τα
υποκαταστήματα ανά τύπο/
Νέο το 2020:

Αριθμός αυτοματοποιημένων
μηχανών για το κοινό ανά
τύπο/Νέο το 2020:

Μηχανές
Αποδοχής
Καταθέσεων
(Pay-In)

Οι μηχανές πληρωμής
- Teller Cash Recyclers: 207/14
Pay-In είναι μια νέα λύση
- Σαρωτές: 36/36
για την απλούστευση
της διαδικασίας
κατάθεσης μετρητών,
επιταγών και κερμάτων

- 360ο Χαρτονομισμάτων: 18/16
- 360ο Κέρματων: 14/13
- Μετρητές Κερμάτων: 21/21
- Μηχανές Αποδοχής
Καταθέσεων: 15/15

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
9,7 εκατομμύρια συναλλαγές
συνολικού ύψους €3.170
εκατομμυρίων
9,3 εκατομμύρια συναλλαγές
μετρητών συνολικού ύψους
€2.268 εκατομμυρίων

Συνολικές
επενδύσεις
σε μηχανές
για το κοινό:
€630.175

Συνολικές επενδύσεις
σε μηχανές για τα
καταστήματα: €714.000

44.945 συναλλαγές με
Μηχανές πληρωμής
Pay-In
€36,7 εκατομμύρια
σε συνολικό ποσό
μετρητών
€330 εκατομμύρια σε
επιταγές

400 χιλιάδες συναλλαγές
επιταγών συνολικού ύψους
€902 εκατομμυρίων

Λιανική Τραπεζική

Επιχειρηματική
Τραπεζική

Wealth & Markets

Συνολικός αριθμός πελατών:
695.145

Συνολικός αριθμός πελατών:
3.351
(Φυσικά Πρόσωπα 1.481 - Νομικές
Οντότητες 1.870)

Συνολικός αριθμός πελατών:
1.009

(Φυσικά Πρόσωπα 777 -Νομικές
Οντότητες 232)

537,9
Νέος δανεισμός στις
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

364,7
Νέος δανεισμός στις
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

3,5
Νέος δανεισμός στις
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

5.740 
Μεικτά Δάνεια
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

2.442
Μεικτά Δάνεια
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

33
Μεικτά Δάνεια
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

Διεθνής Επιχειρηματική
Τραπεζική

Διεθνείς Τραπεζικές
Εργασίες

Συνολικός αριθμός πελατών:
13.138

Συνολικός αριθμός πελατών:
1.134

Συνολικός αριθμός πελατών:
48.205

143,1
Νέος δανεισμός στις
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

279,9
Νέος δανεισμός στις
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

22,1
Νέος δανεισμός στις
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

1.758 
Μεικτά Δάνεια
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

2.087
Μεικτά Δάνεια
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

136
Μεικτά Δάνεια
31 Δεκεμβρίου 2020 (€ εκατ.)

(Φυσικά Πρόσωπα 663.264 - Νομικές
Οντότητες 31.881)

Φυσικά Πρόσωπα 7.559 -Νομικές
Οντότητες 5.579)

(Φυσικά Πρόσωπα 251 -Νομικές
Οντότητες 883)

(Φυσικά Πρόσωπα 27.812 - Νομικές
Οντότητες 20.393)

Νέος δανεισμός για εκπαίδευση και υγεία (€ εκατ.): 24
Υγεία: 20
Εκπαίδευση: 4

Flagship Branch: Πρωτοπορία στην
Πελατειακή Εμπειρία
Για να εκπληρώσει τη φιλοδοξία
της να πρωτοπορεί στις ψηφιακές
υπηρεσίες και να προσφέρει
βέλτιστη πελατειακή εμπειρία,
η Τράπεζα Κύπρου σχεδίασε μια
ολοκαίνουργια προσέγγιση για
το κατάστημα 0117 στην περιοχή
Στροβόλου, στη Λευκωσία.
Το κατάστημα έχει σχεδιαστεί
για να παρέχει στον πελάτη
κορυφαίες τεχνολογίες. Η εμπειρία
εξυπηρέτησης πελατών βασίζεται σε
τρεις πυλώνες.
1. Υποδοχή Πελατών (Customer
Welcome)
• Γραφείο Υποδοχής: εξοικείωση των

3 Drive-through
ATMs

πελάτων με νέες τεχνολογίες και
μηχανές αυτοεξυπηρέτησης.
• ATM / Άλλες Αυτόματες Μηχανές:
Μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί
για τη χρήση αυτοεξυπηρέτησης
πελατών, με τη βοήθεια των
εργαζομένων, αν χρειαστεί.
2. Εξερεύνηση (Explore)

δεύτερο κατάστημα, το οποίο θα
λειτουργήσει με τις ίδιες αρχές,
αναμένεται να ανοίξει στη Λεμεσό.

• Ανοικτός Πίνακας Διαλόγου: Άμεση
επαφή με πελάτες για
παρουσιάσεις προϊόντων/λύσεων.
3. Γνωριμία & Συζήτηση
(Meet & Talk)

Drive-through ATMs

• Απόλυτη ιδιωτικότητα: για
εξειδικευμένες συμβουλευτικές
υπηρεσίες.
Το Flagship Κατάστημα άνοιξε
τον Φεβρουάριο του 2021 ενώ ένα

Ο σχεδιασμός του καταστήματος
προώθησε την ψηφιακή αποδοχή
πελατών, συναλλαγές χωρίς χαρτί και
ομαλότερη, ταχύτερη εξυπηρέτηση
πελατών.
Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί τα
μοναδικά drive through ΑΤΜs στο
νησί, σε βασικές αστικές τοποθεσίες,
στη Λευκωσία και Λεμεσό.
Αυτά τα ΑΤΜs είναι από τα πιο
δημοφιλή και παρέχουν υποδομές
προσβασιμότητας, ιδιαίτερα για
άτομα με αναπηρίες.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΑ
Λόγω της πανδημίας, οι πελάτες
οδηγήθηκαν σε εναλλακτικές λύσεις
για τις τραπεζικές τους ανάγκες και
συναλλαγές. Για να ανταποκριθεί
στις ανάγκες τους έγκαιρα και στο
έπακρο, η Τράπεζα επικέντρωσε

όλες τις προσπάθειές της στην
ευαισθητοποίηση αναφορικά με τα
ψηφιακά κανάλια και την αύξηση
της χρήσης τους. Οι αναγνωρίσεις
που έλαβε από το αξιόπιστο
περιοδικό «Global Finance» ως

μέρος των υψηλού κύρους Βραβείων
Καλύτερης Ψηφιακής Τράπεζας του
Κόσμου για το 2020 (World’s Best
Digital Bank Awards 2020) ήταν η
ενσάρκωση της σκληρής δουλειάς
και της αφοσίωσης που επιδείχθηκε.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 2020

• Συναλλαγές: 178 εκατομμύρια (χρηματικές και μη χρηματικές)
• Ενεργοί συνδρομητές στο τέλος του έτους: 325.000 ενεργές 1bank συνδρομές
• Πελάτες της Τράπεζας συνδεδεμένοι σε ενεργές 1bank συνδρομές: 451.000 πελάτες
• Αξία χρηματικών συναλλαγών: €34,1 δισεκατομμύρια
• Μέσος ημερήσιος αριθμός συνδέσεων (1bank logins) στην 1bank τον Δεκέμβριο: 197.000

ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019
• Ψηφιακά κανάλια (Internet Banking & Mobile app): + 28%
• Internet Banking: + 11,9%
• Quick Pay: + 101%
• Digital Subscriber Penetration: 50,25% το 2020 (41,83% το 2019)
• Εφαρμογή Mobile Banking: +42,1%
• Mobile Subscriber Penetration: 42,67% το 2020 (34,74% το 2019)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
• Ποσοστό πελατών που χρησιμοποίησαν ψηφιακά κανάλια (Φυσικά Πρόσωπα)*:
74,71% το 2020 (68,56% το 2019)
• Ποσοστό συναλλαγών μέσω ψηφιακών καναλιών (Νομικές Οντότητες)**: 73,76%
• Ποσοστό συναλλαγών μέσω ψηφιακών καναλιών (Συνολικό Χαρτοφυλάκιο):
84,44% το 2020 (77,35% το 2019)
* Υπολογίζεται ως το ποσοστό φυσικών προσώπων-πελατών που χρησιμοποίησαν ψηφιακά κανάλια αντί του συνολικού αριθμού των μεμονωμένων πελατών σύμφωνα με
τη βαθμολογία χρήσης. Τα ψηφιακά κανάλια περιλαμβάνουν κινητά, προγράμματα περιήγησης & ΑΤΜ.
** Υπολογίζεται ως το ποσοστό των ψηφιακών συναλλαγών που εκτελούνται από νομικά πρόσωπα αντί του συνολικού αριθμού συναλλαγών νομικών οντοτήτων. Οι
συναλλαγές περιλαμβάνουν την Κατάθεση, την Απόσυρση, την Εσωτερική και Εξωτερική Μεταβίβαση.
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ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η Τράπεζα Κύπρου άνοιξε το πρώτο
της μη στελεχωμένο κατάστημα
το 2019 στο Nicosia Mall και το
δεύτερο κατάστημα τον Νοέμβριο
του 2020 στο Tiffany Mall στη
Λεμεσό. Δύο ακόμη καταστήματα
αναμένεται να ανοίξουν το 2021,
στο Metropolis Mall στη Λάρνακα
και στη Μαρίνα Λεμεσού. Η είσοδος
στα καταστήματα για τη χρήση των
«μηχανών 360» για τις επιχειρήσεις
επιτρέπεται σε κατόχους καρτών
της Τράπεζας Κύπρου. Οι ΑΤΜ που
βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο
είναι προσιτές στο ευρύ κοινό.
Οι «μηχανές 360» είναι
μια καινοτόμος και εύκολη
προσέγγιση για επιχειρηματική
αυτοεξυπηρέτηση, επιτρέποντας
γρήγορη και ασφαλή κατάθεση
χρημάτων. Ο συνεχιζόμενος
μετασχηματισμός της Τράπεζας
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τη διαρκή ανάπτυξη των
νέων ψηφιακών προϊόντων,
συμπεριλαμβανομένων των καρτών,
που προσφέρονται στους πελάτες.
Η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ
φάσμα «πορτοφολιών» ψηφιακών
καρτών για Android και iOS, μια
μεγάλη ποικιλία συσκευών όπως
ρολόγια, κινητά, ταμπλέτες, iPads
και ένα ευρύ φάσμα προϊόντων Visa
και MasterCard που μπορούν να
προστεθούν σε αυτά τα πορτοφόλια.
Κατά τη διάρκεια του 2020, τα
ψηφιακά πορτοφόλια έγιναν μια
προτιμώμενη μέθοδος πληρωμής
μέσω κάρτας για λόγους ασφαλείας.

Τα ψηφιακά πορτοφόλια που
προσφέρονται από την Τράπεζα είναι:

10 καταστήματα

€12,7 εκατ.

μη στελεχωμένα
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• Apple Pay (ξεκίνησε τον Ιούνιο
του 2019): Υπήρξε αύξηση 64% και
48% στις ψηφιακές κάρτες της
Apple Pay και στους πελάτες το
2019 και το 2020 αντίστοιχα. Ειδικά
το 2020 έκλεισε με 71.138 κάρτες
Apple Pay και 44.374 πελάτες.
• BoC Wallet (ξεκίνησε τον Μάρτιο
του 2019) για Android: Υπήρξε
αύξηση 73% και 58% στις ψηφιακές
κάρτες Wallet BoC και στους
πελάτες το 2019 και το 2020
αντίστοιχα. Ειδικά το 2020 έκλεισε
με 45.144 ψηφιακές κάρτες Wallet
BoC και 30.094 πελάτες.
• Garmin Pay: Ξεκίνησε τον Μάιο
2020.
• Fitbit Pay: Ξεκίνησε τον Ιούλιο 2020.
Υπηρεσίες χωρίς χαρτί και
ηλεκτρονικές καταστάσεις
(E-statements)
Οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου
που χρησιμοποιούν ΑΤΜ έχουν τη
δυνατότητα να λαμβάνουν ή να μην
λαμβάνουν εκτυπωμένη απόδειξη
της συναλλαγής τους. Το 2019, η
κατανάλωση ρολών χαρτιού για
ATM ήταν 2.421, ωστόσο, το 2020
αυξήθηκε (κατά 2,2%) σε 2.474 λόγω
της αυξημένης χρήσης εναλλακτικών
καναλιών υπηρεσιών.

Εφαρμογή Mobile Banking
Το 2020, η Τράπεζα αναβάθμισε την
εφαρμογή κινητού (BoC Mobile App)
με νέες λειτουργίες που επιτρέπουν
στους χρήστες να:
• αιτηθούν για απόκτηση ψηφιακού
πιστοποιητικού για να
εξασφαλίσουν την ηλεκτρονική
υπογραφή τους μέσω του
 εγκεκριμένου παρόχου στην Κύπρο
(JCC Payment Services Ltd),
• λαμβάνουν ειδοποιήσεις«push
notifications» στο κινητό τηλέφωνό
τους για την έγκριση διαδικτυακών
συναλλαγών κάρτας και έτσι να
αισθάνονται πιο ασφαλείς,
• ενεργοποιήσουν την εγγραφή τους
εξ αποστάσεως,
• εγγραφούν διαδικτυακά σε
ψηφιακά κανάλια 1bank,
• ανακτήσουν ένα ξεχασμένο User
ID και να ορίσουν έναν νέο κωδικό
πρόσβασης (passcode),
• προσθέσουν κάρτες Visa στο
BoC Wallet (Android) και κάρτες
MasterCard στo Apple Pay (iOS)
απευθείας,
• να αγοράζουν κωδικούς χρόνου
ομιλίας κινητού τηλεφώνου.

Κατανάλωση ρολών χαρτιού στις
ΑΤΜ (κομμάτια)
2020: 2.474
2019: 2.421

κατατέθηκαν στα
καταστήματα που
λειτουργούν ως θυρίδες

Προσφερόμενες
υπηρεσίες

ΑΤΜ, μετρητά «μηχανές 360»
(χαρτονομίσματα και κέρματα)

Αλλαγή συμπεριφορών ΠΛΗΡΩΜΩΝ μέσω καρτών
Η πανδημία COVID-19 έχει
αναπόφευκτα επηρεάσει την
καταναλωτική συμπεριφορά και
συνεπώς τη λειτουργία των Καρτών
και των Πληρωμών. Η Τράπεζα έχει
παρατηρήσει μια αύξηση κυρίως
στη χρήση χρεωστικών καρτών,
ενώ αντιθέτως υπήρξε μείωση της
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

χρήσης των πιστωτικών καρτών. Οι
πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται
περισσότερο για συναλλαγές όπως
ταξίδια, εστιατόρια, ξενοδοχεία,
κ.λπ, κατηγορίες οι οποίες έχουν
επηρεαστεί δραματικά από τον
COVID-19. Επίσης, σημειώθηκε
μια αύξηση της τάξης του 19,7%

στον τοπικό κύκλο εργασιών, ενώ ο
ξένος κύκλος εργασιών μειώθηκε
κατά 19,1%. Παρόλο που η εξέλιξη
αυτή ήταν πλήρως αναμενόμενη,
επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία
της Τράπεζας, καθώς η τοπική
αύξηση δεν καλύπτει την απώλεια
από τη μείωση των ξένων δαπανών.

2020

2019

Τοπικός

2.959.523.121

2.473.073.631

Διεθνής

740.584.274

915.382.204

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Η στροφή προς μια πιο βιώσιμη
επιχείρηση είναι μια δέσμευση
που, υπό την καθοδήγηση του
Διευθύνοντος Συμβούλου,
εφαρμόζεται σε όλο το εύρος της
Τράπεζας. Η Τράπεζα δεσμεύεται
να συμπεριφέρεται με ηθική
και δεοντολογία διαχρονικά
και σε κάθε περίπτωση, και να
λαμβάνει αποφάσεις στη βάση
μακροπρόθεσμων παραγόντων
βιωσιμότητας και φιλόδοξων στόχων.
Σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς
στόχους της, το 2020 διεξήχθησαν
συνολικά 124 περιβαλλοντικές και
κοινωνικές μελέτες σχετικά με το
νέο δανεισμό σε νομικές οντότητες.

Η Τράπεζα εφαρμόζει πολιτικές και
διαδικασίες για να εξασφαλίσει ότι οι
νομικές οντότητες συμμορφώνονται
με τους σχετικούς τοπικούς
και διεθνείς περιβαλλοντικούς
και κοινωνικούς νόμους και
κανονισμούς. Με τον τρόπο
αυτό ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο
οικονομικών δραστηριοτήτων
επιχειρήσεων που λειτουργούν εκτός
του νόμου ή που αποτελούν απειλή
για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Ως μέρος αυτής της διαδικασίας:

Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές
διαδικασίες εφαρμόζονται σε:

• διεξάγει έρευνα στα μέσα
ενημέρωσης,

• όλα τα νέα δάνεια σε νομικές
οντότητες (εξαιρουμένων των
διευκολύνσεων πιστωτικών
καρτών),

• ελέγχει για επισκέψεις από
ρυθμιστικές αρχές και οποιεσδήποτε
ρυθμιστικές βελτιωτικές ενέργειες
που έχουν ζητηθεί από τις
ρυθμιστικές αρχές,

• όλο τον δανεισμό που
εξασφαλίζεται από υποθήκη,
• ανεξάρτητα από το είδος, το ποσό ή
τη δραστηριότητα των πελατών,
• ασφαλιστικές δραστηριότητες
(ισχύουν εξαιρέσεις).

• εξασφαλίζει γραπτή επιβεβαίωση
από τον πελάτη,
• ελέγχει τις σχετικές άδειες και τις
άδειες εργασίας,

• ελέγχει για οποιαδήποτε αγωγή
(ποινική ή αστική),
• απασχολεί εσωτερικούς ή
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες,
• παρακολουθεί τη συμμόρφωση σε
τακτική βάση.

Γενικά, το επίπεδο των ερευνών
ήταν ικανοποιητικό και όλα τα
αποτελέσματα των αξιολογήσεων
λήφθηκαν υπόψη και συνοδεύτηκαν
από τις ανάλογες ενέργειες.
Επιπρόσθετες δράσεις βρίσκονται
σε διαδικασία αξιολόγησης για
να ενισχυθεί η σημασία των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
ερευνών στη διαδικασία
δανεισμού, για όλους τους πελάτες.
Σύμφωνα και με τις βασικές
πολιτικές του Συγκροτήματος
για την αποδοχή πελατών, τον
δανεισμό, την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες
και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων,
η Τράπεζα διασφαλίζει ότι οι
περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί
παράγοντες και παράγοντες
διακυβέρνησης περιλαμβάνονται
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων,
η οποία επικαιροποιείται τακτικά
για να εξασφαλίσει ότι η Τράπεζα
συμμορφώνεται με το νομοθετικό
πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές
του κλάδου.
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ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Σε ευθυγράμμιση με τις διεθνείς
τάσεις στα προϊόντα που έχουν
περιβαλλοντικά ή κοινωνικά
χαρακτηριστικά ή έχουν έναν

βιώσιμο επενδυτικό στόχο, η
Τράπεζα έχει σχεδιάσει τέσσερα
προϊόντα πράσινων δανείων
Go Green, τα οποία βρίσκονται

Πράσινο Δάνειο Ανακαίνισης Κατοικίας

Για την αναβάθμιση της ενεργειακής
απόδοσης του σπιτιού

Δάνειο Πράσινου Αυτοκινήτου

Για την αγορά ενός υβριδικού ή
ηλεκτρικού αυτοκινήτου

σήμερα στη διαδικασία έγκρισης
και προγραμματίζεται να
ενεργοποιηθούν πριν από το τέλος
του 2021.

Πράσινο Δάνειο για
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για την αγορά φωτοβολταϊκών
συστημάτων, αγορά συστημάτων
φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου
και αγορά και εγκατάσταση ηλιακού
συστήματος θέρμανσης
Πράσινο Δάνειο Ανακαίνισης
Επιχειρήσεων

Για σκοπούς ανακαίνισης των
επαγγελματικών χώρων με ταυτόχρονη
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
συστημάτων, αγορά νέων μηχανημάτων/
εξοπλισμού τεχνολογίας κ.λπ.

Επιπλέον, τρία ακόμη νέα προϊόντα που εστιάζουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό βρίσκονται σε διαδικασία ανάπτυξης. Τα ψηφιακά προϊόντα ‘Gο’ απευθύνονται τόσο σε
άτομα όσο και σε επιχειρήσεις.

Το Σχέδιο «Εστία»
Το Σχέδιο «Εστία» αναπτύχθηκε
από το Υπουργείο Οικονομικών και
εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το Σχέδιο σχεδιάστηκε
για να παρέχει συνεργασία μεταξύ
των Τραπεζών, της κυβέρνησης και
των δανειοληπτών, προκειμένου να
προστατεύσει την πρώτη κατοικία
των νοικοκυριών που επηρεάστηκαν
από την κρίση του 2013, οι οποίοι
όμως δεν κατηγοριοποιούνται ως
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στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Η Τράπεζα συμμετέχει στο Σχέδιο,
που εφαρμόστηκε τον Σεπτέμβριο
του 2019, παρέχοντας στήριξη
σε νοικοκυριά/δανειολήπτες της
Τράπεζας, των οποίων οι οικονομικές
δυσκολίες δεν προέκυψαν λόγω
δικής τους συμπεριφοράς,
αλλά από εξωγενείς εξελίξεις
διασυνδεδεμένων με τη γενικότερη
οικονομική κρίση.
Μια πρόσθετη επέκταση δόθηκε
από την κυβέρνηση λόγω της

πανδημίας CΟVID-19 και επομένως
η εφαρμογή προχωρεί σύμφωνα με
το πλάνο. Η Τράπεζα έλαβε 2.048
αιτήσεις από τις οποίες 376 έχουν
αξιολογηθεί ως επιλέξιμες και
βιώσιμες. Από αυτές μέχρι σήμερα
236 αιτήσεις έχουν εγκριθεί τόσο
από την Τράπεζα όσο και από το
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο
υλοποιεί το πρόγραμμα εκ μέρους
του Υπουργείου Οικονομικών.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Κτηριακές εγκαταστάσεις
Η Τράπεζα Κύπρου διασφαλίζει ότι
τα καταστήματα και οι ΑΤΜ της είναι
προσβάσιμα για άτομα με κινητικές
δυσκολίες. Αυτό ισχύει για τα
καταστήματα, τις ΑΤΜ, τα κτήρια και
τις θυρίδες ασφαλείας.
Βασικός Λογαριασμός
Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει
βασικούς τραπεζικούς
λογαριασμούς για να διασφαλίσει
σε όλους την πρόσβαση σε βασικές
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Η πρόσβαση σε βασικούς
λογαριασμούς και βασικές
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
αποτελούν μέρος της
χρηματοπιστωτικής ένταξης.
Πρόκειται για μια προτεραιότητα
της Τράπεζας, καθώς επιτρέπει
στον καθένα να ενσωματωθεί στην
κοινωνία και να ζήσει μια κανονική
κοινωνική και οικονομική ζωή.
Ψηφιακή προσβασιμότητα
Η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται
να εξασφαλίσει ψηφιακή
προσβασιμότητα για άτομα με
αναπηρίες. Η Τράπεζα εργάζεται
ενεργά για να αυξήσει την

προσβασιμότητα και τη χρηστικότητα
της ιστοσελίδας της και της ψηφιακής
τραπεζικής της. Το 2020, η Τράπεζα
εργάστηκε για να βελτιώσει το
περιεχόμενο των ιστοσελίδων της
ώστε να συμμορφώνεται με τις
Κατευθυντήριες Γραμμές για την
Προσβασιμότητα στο Περιεχόμενο
του Παγκόσμιου Ιστού 2.1 (WCAGWorld Wide Web Consortium),
της Πρωτοβουλίας για την
Προσβασιμότητα στον Ιστό, (WAIWeb Accessibility Initiative) και της
Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού
(W3C-World Wide Web Consortium).
Οι κατευθυντήριες γραμμές WCAG
αποσκοπούν στην κατασκευή
διαδικτυακού περιεχομένου που
να είναι περισσότερο προσβάσιμο
σε άτομα με αναπηρίες,
συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης
και της χαμηλής όρασης, της
κώφωσης και της απώλειας ακοής,
καθώς και σε άλλους που βασίζονται
στη βοηθητική τεχνολογία, όπως τους
χρήστες αναγνώστη οθόνης και τους
χρήστες μόνο του πληκτρολογίου.
Ο στόχος της Τράπεζας είναι να
παρέχει σε όλους την ευκαιρία
να χρησιμοποιούν πλήρως και να
επωφελούνται από την ιστοσελίδα

και την ψηφιακή τραπεζική.
Πραγματοποιούνται περιοδικές
αξιολογήσεις με αυτόματα εργαλεία
για τον εντοπισμό και τη διόρθωση
τυχόν θεμάτων προσβασιμότητας
του περιεχομένου της ιστοσελίδας
και της ψηφιακής τραπεζικής, με
σκοπό τη διατήρηση και τη βελτίωση
του επιπέδου προσβασιμότητας και
χρηστικότητας.
Πρόσβαση σε Μετρητά στις
Αγροτικές Κοινότητες
Η Τράπεζα σκοπεύει να παρέχει
σε όλους την πρόσβαση που
χρειάζονται και να τους επιτρέπει να
χρησιμοποιούν τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που είναι κατάλληλες για
αυτούς. Αν και η τραπεζική αλλάζει
και όλο περισσότεροι άνθρωποι
επιλέγουν την πραγματοποίηση των
τραπεζικών τους δραστηριοτήτων
ηλεκτρονικά, οι φυσικές τραπεζικές
διευκολύνσεις εξακολουθούν να
είναι σημαντικές για ορισμένες
τοπικές κοινότητες. Η Τράπεζα
Κύπρου φροντίζει να παρέχει
κτηριακές υποδομές για να
εξυπηρετεί τις τοπικές οικονομίες
και τις κοινότητες που τις
χρειάζονται.

Προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρίες

100 Καταστήματα 150 ATM
από το οποία 80% είναι
προσβάσιμα

20 Κτήρια

100% προσβάσιμα

80% προσβάσιμα

Θυρίδες
ασφαλείας

55% προσβάσιμες

Καταστήματα και ΑΤΜ σε Αγροτικές, Αραιοκατοικημένες ή
Απομακρυσμένες και Οικονομικά Μειονεκτικές Περιοχές

6 Καταστήματα
6 Θυρίδες ή καταστήματα μετρητών
12 ΑΤΜ
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΕπιχειρηματικηΣ ΤραπεζικΗΣ
Η επιτυχής μετάβαση σε υπόδειγμα
βιώσιμης επιχείρησης, απαιτεί
πρώτα και κύρια την εξέταση
θεμάτων συμμόρφωσης.
Η Συμμόρφωση Επιχειρηματικής
Τραπεζικής σε συνεργασία με
τη Διεύθυνση Συμμόρφωσης
διασφαλίζει την αποτελεσματική
διαχείριση των κινδύνων
συμμόρφωσης και την εφαρμογή
των κανονιστικών υποχρεώσεων,
των πολιτικών συμμόρφωσης και της
επιχειρηματικής στρατηγικής. Αυτό
επιτυγχάνεται σε στενή συνεργασία
με τη Διεύθυνση Κανονιστικής
Συμμόρφωσης μέσω:
• της παροχής συμβουλών και
καθοδήγησης σε θέματα όπως η
Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες και ο Γενικός
Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων,         
• τον συντονισμό διάφορων εκστρατειών

• τη συμβολή στη βελτίωση ή τη
δημιουργία νέων διαδικασιών,         
• τα εγκριτικά όρια,         
• την προετοιμασία αναφορών.         
Η Τράπεζα Κύπρου ενστερνίζεται
τον ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει στη διαμόρφωση νέων
συμπεριφορών μεταξύ πελατών και
βιώσιμων χρηματοδοτήσεων.
Το Ρυθμιστικό Τμήμα της
Επιχειρηματικής Τραπεζικής
υποστηρίζει την υπεύθυνη αποστολή
των Επιχειρηματικών Γραμμών ως
εξής:
• Παρακολουθεί, μελετά και αναλύει
σε βάθος τις ευρωπαϊκές οδηγίες,
τις οδηγίες της Κεντρικής
Τράπεζας και τις εξελίξεις
στο θεσμικό, νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο που
σχετίζονται με τις εργασίες του
Τμήματος και συμμετέχει σε
συνεργασία με άλλα αρμόδια
τμήματα της Tράπεζας στην

ευθυγράμμιση των διαδικασιών/
συστημάτων με τις εν λόγω
οδηγίες.
• Παρακολουθεί και υποστηρίζει
την αποτελεσματική διαχείριση των
λειτουργικών κινδύνων των
γραμμών Επιχειρηματικής
Τραπεζικής σύμφωνα με την
Πολιτική Διαχείρισης Λειτουργικού
Κινδύνου και Κινδύνου Φήμης, και
τις σχετικές οδηγίες.
• Παρακολουθεί και υποστηρίζει
τον αποτελεσματικό χειρισμό
των ευρημάτων εσωτερικών και
εξωτερικών ελέγχων (Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, Κεντρικής
Τράπεζας και άλλων) με
στόχο την υλοποίηση όλων των
ενεργειών εντός των καθορισμένων
χρονοδιαγραμμάτων.
Το 2020 πραγματοποιήθηκαν 25
εργαστήρια Aυτοαξιολόγησης
Λειτουργικού Kινδύνου.

«Γνώρισε τον Πελάτη σου»
Όλες οι Διευθύνσεις εστιάζουν
την προσοχή τους στον μέγιστο
βαθμό στην πολιτική «Γνώρισε
τον Πελάτη σου» (KYC-Know Your
Customer), σε στενή συνεργασία
με τη Διεύθυνση Συμμόρφωσης,
την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
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Τράπεζα, για να διασφαλίσουν την
τήρηση των υψηλότερων προτύπων
διαδικασιών KYC και διαδικασιών
κατά της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες. Όλες
οι Διευθύνσεις της Τράπεζας
ομαδοποιούν τους πελάτες σε τρεις
διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα

με το προφίλ κινδύνου τους (Υψηλός
Κίνδυνος, Μέτριος Κίνδυνος,
Χαμηλός Κίνδυνος) και ενημερώνουν
τα δεδομένα τους σε διαφορετικά
τακτά διαστήματα ανάλογα με την
κατηγορία τους, για να διασφαλίσουν
τη συμμόρφωση.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
4ο Business Leaders Summit
Παρά την πανδημία, η Τράπεζα
Κύπρου φιλοξένησε με μεγάλη
επιτυχία την εμβληματική της
εκδήλωση, το 4o Συνέδριο Business
Leaders Summit. Παρόλο που
η εκδήλωση προγραμματίστηκε
αρχικά να διεξαχθεί στις 9 Μαρτίοu
2020 με τη φυσική παρουσία
των συμμετεχόντων, το Συνέδριο
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά
στις 7 Οκτωβρίου και ξεπέρασε
κάθε προσδοκία με πάνω από
1,000 συμμετέχοντες. Το Συνέδριο
διοργανώθηκε με οικοδεσπότες τους
Μιχάλη Αθανασίου (Εκτελεστικό
Διευθυντή Διεύθυνσης Αγορών,
Μεγάλων και Διεθνών Επιχειρήσεων)
και Ξένιο Κονομή (Διευθυντή
Διεύθυνσης Επιχειρήσεων). Η
καταληκτική ομιλία έγινε από
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της
Τράπεζας, Πανίκο Νικολάου.
Το Συνέδριο εξέτασε τον τρόπο
με τον οποίο η επιχειρηματική
ηγεσία αντιμετώπισε την κρίση,
πώς προστάτεψε τους οργανισμούς
της και πώς διαχειρίστηκε
τον οικονομικό αντίκτυπο

της πανδημίας. Κορυφαίοι
επιχειρηματίες μοιράστηκαν τις
εμπειρίες τους και παρουσίασαν τις
προσωπικές τους προβλέψεις για
τη ζωή μετά την πανδημία και την
επιστροφή στην ανάπτυξη.
Επιπρόσθετες Πρωτοβουλίες
Η Διεύθυνση Επιχειρήσεων
επικεντρώνεται στην παροχή ταχείας
και άμεσης εξυπηρέτησης πελατών και
στοχεύει στην οικοδόμηση ισχυρών
πελατειακών σχέσεων. Πρωταρχικός
της στόχος είναι να καταστεί το πρώτο
σημείο επικοινωνίας των πελατών.
Η Διεύθυνση πραγματοποίησε
επαγγελματικά γεύματα και δείπνα
πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας
το 2020, με περίπου 30 πελάτες στη
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και
Αμμόχωστο.
Η Τράπεζα απάντησε επίσης σε
αιτήματα εταιρικών πελατών
για λεπτομερή παρουσίαση των
λειτουργιών της 1bank. Κατά
τη διάρκεια του 2020,
πραγματοποιήθηκαν 10 παρουσιάσεις
μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της
πανδημίας.

Επίσης, στις αρχές του 2020,
η Διεύθυνση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων διοργάνωσε δεξίωση
γνωριμίας για 300 καλεσμένους στα
Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία,
κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη
της Διεύθυνσης συζήτησαν με
πελάτες και ανέπτυξαν περαιτέρω τις
σχέσεις τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020,
η Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων
και Διεθνών Επιχειρήσεων
ενθάρρυνε τους πελάτες της
να υιοθετήσουν πολιτικές
υπεύθυνης συμπεριφοράς, να
αξιολογήσουν και να μετριάσουν
τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές
τους επιδράσεις και να συμβάλουν
θετικά στο οικοσύστημα στο οποίο
λειτουργούν. Αυτά, υποστηρίχθηκαν
με επιτυχία από την Υπηρεσία 1bank
και τα ηλεκτρονικά κανάλια, τη
χρήση της Υπηρεσίας B2B APIs,
καθώς και τις μαζικές καταθέσεις
μέσω αυτόματων μηχανών
μετρητών. Όλες οι προαναφερθείσες
ενέργειες θα συνεχίσουν να
αποτελούν επίσης κορυφαία
προτεραιότητα και το 2021.

Δεξίωση Διεύθυνσης
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

4o BUSINESS LEADERS
SUMMIT

300 προσκεκλημένοι
Φεβρουάριος 2020
Φυσική παρουσία

1.000+ συμμετέχοντες
Οκτώβριος 2020
Διαδικτυακά
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020
αναπτύχθηκε ένας αριθμός
δραστηριοτήτων προώθησης για
κάρτες πελατών για ενίσχυση της
σχέσης της Τράπεζας με τους
πελάτες της και τους χρήστες των
υπηρεσιών της. Κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, οι προωθητικές
ενέργειες της Τράπεζας συνέβαλαν
στην ενίσχυση και ενδυνάμωση
της σχέσης της με τους πελάτες
και την ανταμοιβή τους για την
αφοσίωσή τους. Συνολικά, η
Τράπεζα διοργάνωσε πάνω από
10 προωθητικές εκστρατείες και
διαγωνισμούς.
Η Τράπεζα Κύπρου δεν εισέπραξε
τις χρεώσεις συνδρομών και το

κόστος έκδοσης νέων χρεωστικών
καρτών ενώ προχώρησε και σε
μηδενικές χρεώσεις σε νεαρούς
κατόχους καρτών, στο πλαίσιο
των προσπαθειών της για παροχή
διευκολύνσεων στις συνθήκες
της πανδημίας καθώς και για
ενθάρρυνση ανέπαφων συναλλαγών
χωρίς μετρητά. Εισήγαγε
πρωτοβουλίες για να περιορίσει
τη χρήση μετρητών και για να
αποτρέψει την ανάγκη των πελατών
να επισκεφτούν αυτοπροσώπως ένα
κατάστημα εκτός αν ήταν απολύτως
απαραίτητο. Σε μια προσπάθεια να
βοηθήσει τους νέους ανθρώπους,
και ιδιαίτερα τους Κύπριους φοιτητές
που εγκλωβίστηκαν στο εξωτερικό,

η Τράπεζα προσέφερε μηδενικές
χρεώσεις για αγορές και αναλήψεις
εντός και εκτός της Ευρωζώνης.
Σχέδιο Επιβράβευσης Καρτών
«ανταμοιβή»
Η Τράπεζα Κύπρου επιβραβεύει
κάθε συναλλαγή με κάρτα μέσω του
καινοτόμου Σχεδίου Επιβράβευσης
Καρτών «ανταμοιβή». Πάνω από
250 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
και περισσότερα από 700 σημεία
πώλησης συμμετέχουν στο Σχέδιο,
επιτρέποντας στους πελάτες των
καρτών της Τράπεζας Κύπρου να
κερδίζουν πόντους οι οποίοι
μπορούν να εξαργυρωθούν άμεσα.

Σύνθεση του Σχέδιου Επιβράβευσης Καρτών «ανταμοιβή»
2020

2019

247

260

Σύνολο συνδρομητών

272.248

260.844

Συνδρομητές που εξαργύρωσαν πόντους

121.883

119.677

1.905.239

2.374.870

Αριθμός συμμετεχουσών επιχειρήσεων

Συνολικό ποσό που εξαργυρώθηκε (€)

Συνεργάτες του «ανταμοιβή»

33%

10%

Εστιατόρια

Ξενοδοχεία/Ταξίδια

14%

8%

Λιανική Ένδυση/
Υπόδηση και άλλα
Λιανικά
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Ομορφιά/Κέντρα
Ευεξίας/Φροντίδα
Μαλλιών

24%

Άλλα Λιανικά Είδη/
Προϊόντα

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η Τράπεζα δεσμεύεται να διατηρεί
ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας, ειδικά
σε δύσκολους καιρούς. Η γνώμη του
πελάτη αποτελεί ένα ισχυρό μέσο για
την ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών
υψίστης ποιότητας και για τη
βελτίωση της πελατειακής εμπειρίας.

Το 2020 η Τράπεζα επιβεβαίωσε
τη δέσμευσή της για ποιότητα
εξυπηρέτησης, καθώς ο στόχος των
μηδέν εκπρόθεσμων παραπόνων
επιτεύχθηκε μέχρι το τέλος του
έτους. Η Πολιτική Διαχείρισης
Παραπόνων διασφαλίζει ότι οι

εργαζόμενοι είναι εκπαιδευμένοι,
καταγράφουν σωστά και διερευνούν
διεξοδικά τα παράπονα. Εξασφαλίζει
επίσης ότι οι μηχανισμοί διαχείρισης
είναι αξιόπιστοι.

Χαρακτηριστικά δέσμευσης: Βέλτιστη εξυπηρέτηση πελατών
Η στόχευση της Τράπεζας Κύπρου στην Εξυπηρέτηση Πελατών έχει
καταγραφεί σε δεδομένα από δημοσκοπήσεις με μια σταθερά σημαντική
διαφορά από τη δεύτερη σε κατάταξη τράπεζα. Η πρόθεση είναι η συνέχιση
της βελτίωσης των δεικτών της Τράπεζας.

43%
33%

44% 45%
36%

34%

51%
49% 49%
47%
46%
45%
43%
42%
42%
40%
36%

48% 48%
40%

50%

51% 50% 51%

38% 36%
35%

29%

ιAN-20 φεβ-20 maρ-20 aπρ-20 maϊ-20 ιουν-20 ιουλ-20 aυγ-20

Tράπεζα Κύπρου

σεπ-20

oκτ-20 noε-20

δεκ-20

34% 33%

ιan-21

φεβ-21 maρ-21

Δεύτερη Καλύτερη Τράπεζα

Χαρακτηριστικά δέσμευσης: Πιο ικανοί εργαζόμενοι
Ανάμεσα στις κύριες αξιολογήσεις της εκπαίδευσης προσωπικού και
ποιότητας Εξυπηρέτησης Πελατών είναι η διενέργεια δημοσκοπήσεων
κοινής γνώμης. Η αυξανόμενη διαφορά από τη δεύτερη σε κατάταξη τράπεζα
επιβεβαιώνει ότι ο αντίκτυπος της κατάρτισης των εργαζομένων διαχέεται και
στους πελάτες.

40%

27%
iAN-20

43%

28% 30%

43%

29%

45% 45% 46%

32%

37%

38%

45% 47%
44% 45%

35%

37%

φεβ-20 maρ-20 aπρ-20 maΪ-20 ιουν-20 ιουλ-20 aυγ-20

Tράπεζα Κύπρου

35% 36%

σεπ-20 oκt-20

49%

48%

37%

35%

noε-20 δεκ-20

48%

ιαν-21

35%

47%

33%

φεβ-21 maρ-21

Δεύτερη Καλύτερη Τράπεζα
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Μονάδα Διαχείρισης Παραπόνων
Η Μονάδα συντονίζει και παρακολουθεί τη διαδικασία παραπόνων της
Τράπεζας για όλους τους επιχειρηματικούς τομείς για να διασφαλίσει
τη συμμόρφωση με την πολιτική παραπόνων και το κανονιστικό πλαίσιο.
Είναι επίσης υπεύθυνη για την καταγραφή και τον συντονισμό της
διαδικασίας παραπόνων που προέρχονται από εξωτερικές πηγές όπως
ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η
διαδικασία παραπόνων της Τράπεζας συμμορφώνεται με το κανονιστικό
πλαίσιο, η Μονάδα συμμετέχει στο σχεδιασμό διαδικασιών και εγκυκλίων και
υποβάλλει αναφορές στις αρμόδιες επιτροπές της Τράπεζας.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ ΕΠΙΛΥΘΗΚΑΝ ΤΟ 2020 ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών

59

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

57

Χρηματοοικονομικός Επίτροπος (Financial Ombudsman)

75

Άλλα (π.χ. δάνεια, εξυπηρέτηση πελατών, κάρτες κ.λπ.)

546

Σύνολο

737

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
ΣΥΝΟΛΟ
Σε εκκρεμότητα κατά το τέλος του 2019

109

Καταχωρηθήκαν το 2020

690

Επιλύθηκαν το 2020

737

Σε εκκρεμότητα κατά το τέλος του 2020

62

Παράπονα που Επιλύθηκαν Βάσει του
Νομοθετικού Πλαισίου για το 2020

10,2%
8%
7,7%

74,1%

Οδηγία για τις Υπηρεσίες
Πληρωμών (PSD2)
Γενικός Κανονισμός
Προστασίας Δεδομένων
Χρηματοοικονομικός
Επίτροπος
Άλλα

Το πραγματικό ποσό αποζημίωσης που καταβλήθηκε για το 2020
είναι €140.409,06, το οποίο αποδίδεται κυρίως στις αποφάσεις του
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Σε 26 από τις 690 περιπτώσεις δόθηκε
αποζημίωση.
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ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΑΝ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ*

2020: 690
2019: 1.050
2018: 668
*Ο αριθμός των παραπόνων μειώθηκε από
1.050 το 2019 σε 690 το 2020, δηλαδή κατά
360. Το 2019, καταγράφηκαν 205 παράπονα
για Υπό Συνθήκη Μετατρέψιμα Ομόλογα
(Contingent Convertible Bonds) ενισχύοντας
έτσι τα στοιχεία του 2019. Λαμβάνοντας
αυτό υπόψη, τα παράπονα το 2020 κατ’
ακρίβεια μειώθηκαν κατά 155.
Η περαιτέρω μείωση μπορεί να αποδοθεί
κυρίως στα μέτρα που λήφθηκαν κατά την
πανδημία COVID-19.

Τηλεφωνικό Kέντρο
Το Τηλεφωνικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου είναι ένα ακόμη κανάλι
επικοινωνίας με τους πελάτες. Το 2020 λήφθηκαν περίπου 666.000 κλήσεις
και λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό εγκατάλειψης κλήσεων από
πελάτες προτού μιλήσουν με έναν αντιπρόσωπο της τάξης του 8,25%, η
Τράπεζα είναι βέβαιη για την ποιότητα των υπηρεσιών της και στοχεύει ακόμη
υψηλότερα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2020
Αριθμός επαφών με πελάτες
Μέση διάρκεια κλήσης
Ποσοστό εγκατάλειψης κλήσεων από πελάτες

≈666.000
3:30 λεπτά
8,25%

Παρατηρήσεις και Διδάγματα
Η διατήρηση υπεύθυνων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας απαιτεί δέσμευση
για συνεχή βελτίωση. Μέσα από την ανάλυση των επιδόσεων και των
αποτελεσμάτων της Τράπεζας μέσω μιας ανάλυσης ριζικής αιτίας, εξάχθηκε
το συμπέρασμα ότι δεν έχουν καταγραφεί σημαντικά παράπονα και δεν έχουν
αναφερθεί σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 σημειώθηκε
αύξηση των παραπόνων που σχετίζονται με Κάρτες (58 παράπονα),
λόγω της ανάπτυξης του νέου Συστήματος Διαχείρισης Καρτών. Κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2020, αυτά τα παράπονα μειώθηκαν σημαντικά (25
παράπονα). Ο στόχος παραμένει η επίτευξη μηδενικών καταγγελιών για
όλες τις Επιχειρηματικές Γραμμές και η διατήρηση μηδενικών εκπρόθεσμων
παραπόνων μέχρι το τέλος του 2021.
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ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Η Τράπεζα στοχεύει στη δημιουργία
αμοιβαίως επωφελών στρατηγικών
συνεργασιών με τους προμηθευτές
και τους επιχειρηματικούς
της εταίρους. Υλοποιεί μια
καθιερωμένη διαδικασία με αυστηρά
προδιαγεγραμμένα κριτήρια για
προσφορές και αγορές. Η Τράπεζα
ακολουθεί ορισμένες αρχές,
συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής
μιας διαδικασίας δέουσας επιμέλειας
για τοπικούς και εξωτερικούς

προμηθευτές, και της διεξαγωγής
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης για τους
εργαζομένους σε τακτική βάση
ώστε να διασφαλιστεί η εσωτερική
ευθυγράμμιση.
Το 2020, στο πλαίσιο της
προετοιμασίας για την
προγραμματισμένη εφαρμογή μιας
λύσης e-Procurement (σύστημα
ZYCUS), έχει αποσταλεί εκπαιδευτικό
υλικό σε διάφορους προμηθευτές
προκειμένου να διευκολυνθεί η

διαδικασία εγγραφής προμηθευτή. Οι
κύριες ομάδες προμηθευτών είναι:
• Διαφημιστικές εταιρείες       
• Προμήθεια υλικών και προμηθειών       
• Τεχνικές υπηρεσίες
• Τεχνολογικές υπηρεσίες    
• Αρχιτέκτονες και πολιτικοί
μηχανικοί
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες
• Άλλες υπηρεσίες

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ  
Αριθμός Προμηθευτών

Ποσό που Πληρώθηκε
(περιλαμβάνει ΦΠΑ)

1.035

90.313.100

Ξένοι προμηθευτές

260

43.302.390

Ενοίκια που καταβλήθηκαν σε
τρίτους

204

7.692.156

1.499

141.307.646

Κατηγορία
Τοπικοί προμηθευτές*

Σύνολο

*Προμηθευτές με έδρα την Κύπρο
Στις πληρωμές δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα των εργαζομένων, συνδρομές στη συντεχνία, στην Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, και πληρωμές για ασφαλιστήρια συμβόλαια.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ MARKETING
Η Τράπεζα υιοθετεί μια
πελατοκεντρική προσέγγιση
και στοχεύει στη δημιουργία
εξαιρετικών ψηφιακών εμπειριών. Η
εμπειρία των πελατών μέσω
των ψηφιακών εφαρμογών της
Τράπεζας παρακολουθείται συνεχώς,
ενώ πραγματοποιούνται συχνά
αναβαθμίσεις λειτουργίας και
σχεδιασμού για να διασφαλίσουν
στους χρήστες τους την καλύτερη
δυνατή εμπειρία. Η δραστηριότητα
της Τράπεζας στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης και σε ιστοσελίδες
παρακολουθείται συνεχώς και
αναβαθμίζεται. Όλα τα διαφημιστικά
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γραφεία με τα οποία συνεργάζεται
η Τράπεζα οφείλουν να ακολουθούν
τις οδηγίες της Παγκόσμιας
Ομοσπονδίας Διαφημιζομένων
(WFA-World Federation of
Advertisers).
Ως μέλος του Φορέα Ελέγχου
Διαφήμισης (ΦΕΔ), η Τράπεζα
ακολουθεί τον Κώδικα Δεοντολογίας
της Κύπρου που βασίζεται στον
Κώδικα του Διεθνούς Εμπορικού
Επιμελητηρίου (ICC-International
Chamber of Commerce).
Ο Κώδικας καθορίζει τους κανόνες
επαγγελματικής συμπεριφοράς
και δεοντολογίας που πρέπει

να τηρούνται σε σχέση με τον
καταναλωτή. Τόσο το πνεύμα
όσο και το γράμμα του Κώδικα
ακολουθούνται σε όλες τις μορφές
διαφήμισης και επικοινωνίας
προϊόντων και υπηρεσιών. Η λέξη
«διαφήμιση» χρησιμοποιείται με την
ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει
όλες τις μορφές επικοινωνίας
και προώθησης. Τα κύρια θέματα
επικοινωνίας περιλαμβάνουν:
Τραπεζικές/Χρηματοοικονομικές
Υπηρεσίες, Προϊόντα, Εταιρική
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική
Κοινωνική Υπευθυνότητα.

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΦΤΩΧΕΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ, ΠΟΛΕΙΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΘΗΝΗ
∆ΡΑΣΗΚΑΙ
ΓΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

Η Kοινωνία μας

Είναι αναμφισβήτητη ευθύνη της Τράπεζας να επιφέρει αλλαγή στις
κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Από την ίδρυσή της, και
ιδιαίτερα σε περιόδους προκλήσεων, η Τράπεζα έχει προχωρήσει πέραν
του πρωταρχικού εταιρικού της ρόλου ως τραπεζικού ιδρύματος και
έχει επαναπροσδιορίσει τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται
το Κοινωνικό Κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, το Δίκτυο SupportCY, το οποίο
δημιουργήθηκε τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19, τον Μάρτιο
του 2020, είναι πρωτοποριακό στη σύλληψή του. Επικεντρώνεται στη
δημιουργία κοινωνικής προστιθέμενης αξίας και έχει επιβεβαιώσει την
Τράπεζα ως πρωτοπόρο και βασικό παράγοντα της κοινωνικής ευημερίας
στην Κύπρο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η Τράπεζα Κύπρου δεν περιορίζεται
στις νομικές υποχρεώσεις της όπως
ορίζονται από το καθεστώς της ως
τραπεζικού οργανισμού.
Ο σκοπός της Τράπεζας είναι να
γίνει η κινητήριος δύναμη της
βιώσιμης ανάπτυξης στην Κύπρο.
Συνεπώς, η Τράπεζα συνεργάζεται
με ενδιαφερόμενα μέρη,
περιλαμβανομένων επενδυτών και
μετόχων, και δημιουργεί και διατηρεί

συνεργασίες που δημιουργούν
μακροπρόθεσμη αξία.
Η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει
οικονομικούς, ανθρώπινους
και υλικούς πόρους για τον
σχεδιασμό, τη δημιουργία και
την υλοποίηση βραχυπρόθεσμων
προγραμμάτων και μακροπρόθεσμων
πρωτοβουλιών. Αυτό αποτελεί μέρος
της κατεύθυνσης της Τράπεζας να
μεγιστοποιήσει την προστιθέμενη

αξία που δημιουργείται από τις
δραστηριότητές της και να συμβάλει
στην ευημερία της Κύπρου.
Το 2020, η Τράπεζα, σύμφωνα
με τους υπολογισμούς που
παρουσιάστηκαν νωρίτερα στην
Έκθεση, διένειμε οικονομική
αξία που έφτασε τα €343 εκατ. Ο
στόχος είναι η αξία αυτή να αυξηθεί
περαιτέρω το 2021.
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ΔΙΚΤΥΟ SupportCY
Το SupportCY ενσωματώνει το όραμα
της Τράπεζας για τη δημιουργία μιας
δομημένης, μακροχρόνιας σχέσης
μεταξύ επιχειρήσεων,
Μη Κυβερνητικών Οργανισμών και
δημόσιου τομέα στη δημιουργία
Κοινωνικού Κεφαλαίου στην Κύπρο. Η
Τράπεζα αντιμετωπίζει το κοινωνικό
κεφάλαιο ως μία κρίσιμη υποδομή
για την οικονομία και ως βασικό
παράγοντα για τεχνολογική και
κοινωνική πρόοδο. Αυτό συνεπάγεται
ότι οι σχέσεις της Τράπεζας με
πελάτες, προμηθευτές και άλλους
εταίρους πρέπει να επεκταθούν πέρα 
από τα όρια συναλλαγών, ώστε να
συμπεριλάβουν τον ρόλο της Τράπεζας
ως μέλους της κοινωνίας.
Το SupportCY στοχεύει στην
παροχή βοήθειας με αμεσότητα και
ακρίβεια σε άτομα, ομάδες και στον
δημόσιο τομέα, παρέχοντας γρήγορα
συγκεκριμένες λύσεις σε υφιστάμενα
κοινωνικά ζητήματα και στην πρόληψη
κρίσεων. Η επιτυχία του μέχρι στιγμής
οφείλεται στην προθυμία των μελών
του να παρέχουν στήριξη με βάση
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν στο πλαίσιο των συνήθων
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων,
καθώς και στην τεχνογνωσία και
την εμπειρογνωμοσύνη που έχουν
στον συγκεκριμένο τομέα. Η στενή,
δομημένη και συνεχής επικοινωνία
μεταξύ των μελών επέτρεψε
στο Δίκτυο SupportCY να ανταποκριθεί
στις ανάγκες που προέκυψαν κατά το
πρώτο έτος της ύπαρξής του.

Υγεία
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Αμέσως μετά την εμφάνιση της
πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο,
η επικέντρωση της Τράπεζας ήταν
να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι
και οι πελάτες θα παραμείνουν
ασφαλείς. Ταυτόχρονα, και πιο
συγκεκριμένα στις 12 Μαρτίου
2020, τρεις ημέρες μετά το πρώτο
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19
στην Κύπρο, η Τράπεζα Κύπρου
ολοκλήρωσε τη δημιουργία του
SupportCY για την υποστήριξη
δημόσιων υπηρεσιών που εκτελούν
καθήκοντα πρώτης γραμμής στον
αγώνα για την καταπολέμηση της
πανδημίας. Σε δήλωση, ημερομηνίας
16 Δεκεμβρίου 2020, ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου
διευκρίνισε ότι η δημιουργία
του Δικτύου SupportCY είναι η
πραγμάτωση του εμβλήματός της,
«Κοινόν Κυπρίων» και δικαιολογεί τον
διαχρονικό της ρόλο και τη συμβολή
της Τράπεζας στην κοινωνία.
Το SupportCY αναπτύχθηκε μέσω
συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων
και οργανισμών. Ο Οργανισμός
Reaction έγινε ο επιχειρησιακός
εταίρος του Δικτύου, επεκτείνοντας
έτσι την υποστήριξή του σε άτομα
και άλλες κοινωνικές ομάδες. Το
SupportCY είναι μια σημαντική,
πολύπλευρη πρακτική που θα
συνεχιστεί και θα ενισχυθεί από την
Τράπεζα και μετά την πανδημία.
Το SupportCY είναι μια καινοτόμος
πρωτοβουλία, καθώς, για πρώτη
φορά, μια εταιρεία, η Τράπεζα

Παιδεία

Κύπρου, οδηγεί και αναπτύσσει
ένα συνεχόμενο, εξελισσόμενο
και αναπτυσσόμενο δίκτυο μέσω
του οποίου προωθούνται και άλλες
εταιρείες και εμπορικά σήματα,
κοινοποιούνται οι πρωτοβουλίες
τους και η αναγνώριση διαμοιράζεται
για το κοινό καλό.
Η Τράπεζα Κύπρου, μέσω
του SupportCΥ, έχει δημιουργήσει
και αναπτύξει Κοινωνικό
Κεφάλαιο. Παράλληλα με τον θετικό
κοινωνικό αντίκτυπο των δράσεων του
SupportCY, είναι εξίσου σημαντικό
να αναφερθεί ότι επωφελήθηκαν
επίσης οι επιχειρήσεις-μέλη του
SupportCY. Σε μια περίοδο κατά την
οποία οι περισσότερες επιχειρήσεις
επηρεάστηκαν από την πανδημία, τα
μέλη υποστηρίχθηκαν οικονομικά
από την Τράπεζα και άλλα μέλη
προκειμένου να παρέχουν προϊόντα
και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση
των ενεργειών του SupportCY. Έτσι,
ενισχύθηκε η σχέση της Τράπεζας
Κύπρου με υφιστάμενους πελάτες και
έχει δημιουργηθεί μια νέα βάση για
νέες επιχειρηματικές συνέργειες. Ο
αυξανόμενος αριθμός των μελών του
είναι ενθαρρυντικός και αποδεικνύει
ότι το Δίκτυο θα συνεχίσει να
προσφέρει σε όσους έχουν ανάγκη
πέραν της πανδημίας COVID-19,
μέσω μιας υπεύθυνης, ελεγχόμενης
και διαφανούς συνεργασίας μεταξύ
των μελών του με επίκεντρο την
υποστήριξη της οικονομίας και της
κοινωνίας της Κύπρου.

Κοινωνική
Πρόνοια

Διαχείριση του SupportCY
Το SupportCY αποτελεί πλέον
αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής
της Τράπεζας. Λειτουργεί υπό τη
διεύθυνση του Τμήματος Εταιρικής
Υπευθυνότητας της Τράπεζας
Κύπρου και διέπεται από την
Πολιτική Δωρεών, Χορηγιών και
Συνεργασιών της Τράπεζας.
Το 2020, ένα εκτιμώμενο ποσό
(το οποίο περιλαμβάνει μετρητά και
προϊόντα και υπηρεσίες σε είδος)
αξίας άνω των €600.000 διοχετεύτηκε
μέσω όλων των μελών του SupportCY
στην κοινωνία. Οι πρωτοβουλίες
και η λειτουργία του SupportCY
καλύπτονται κυρίως από τον ετήσιο
προϋπολογισμό της Τράπεζας. Η
Τράπεζα έχει συνεισφέρει το ποσό
των €426.342. Τα μέλη του SupportCΥ
συνείσφεραν με χρηματικές και
σε δωρεές σε είδος (προσφορά
προϊόντων και υπηρεσιών), με
ένα ποσό που εκτιμάται περίπου
στο 45% του συνολικού ποσού της
συνεισφοράς της Τράπεζας.
Οι συνεισφορές της Τράπεζας
συμπεριέλαβαν την επένδυση
που έγινε για τη διαδικτυακή
εγκυκλοπαίδεια polignosi.com,
ένα μακροπρόθεσμο έργο που
άρχισε το 2017, αλλά ο σκοπός του
μετατοπίστηκε για να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των μαθητών κατά τη
διάρκεια της πανδημίας. Το ποσό
που έχει ήδη καταβληθεί κατά τις
χρονιές 2017-2019 για την ανάπτυξη
του polignosi.com εκτιμάται στο
66,6% του συνολικού κόστους του
έργου μέχρι στιγμής.
Το Δίκτυο επικεντρώνεται σε τομείς
που σχετίζονται άμεσα με ανάγκες
υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικής

Υγεία
€116.000

συνεισφορά για υπηρεσίες
υγείας από το δίκτυο
SupportCY

πρόνοιας, οι οποίες διαφορετικά θα
ήταν δύσκολο να ικανοποιηθούν.
Μέχρι το τέλος του 2020, τα μέλη
του SupportCY ήταν 92 (119 τον
Απρίλιο 2021), και αποτελούνταν από
εταιρείες και οργανισμούς από όλη
την Κύπρο και ένα μέλος από την
Ελλάδα. Όλα τα μέλη του SupportCY
παρουσιάζονται στο τέλος της
παρούσας Έκθεσης.
Ο αναθεωρημένος κατάλογος των
μελών βρίσκεται στην ιστοσελίδα της
Τράπεζας Κύπρου, εδώ.
ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ SupportCY
Υγεία
Το SupportCY έχει παραχωρήσει
ιατρικό εξοπλισμό και αναλώσιμα,
τεχνολογικό εξοπλισμό καθώς και
υπηρεσίες τροφοδοσίας (catering) για
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,
το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού,
το Νοσοκομείο Αναφοράς για
την πανδημία COVID-19 (Γενικό
Νοσοκομείο Αμμοχώστου), τη Μονάδα
Επιδημιολογικής Επιτήρησης, το
Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου, το Κέντρο Αίματος Κύπρου, τη
Διεύθυνση Ασθενοφόρων Κύπρου, το
Τηλεφωνικό Κέντρο 1420 και αρκετούς
Μη κερδοσκοπικούς Οργανισμούς
υγειονομικής περίθαλψης.

εγκυκλοπαίδεια επικεντρώνεται
στην ιστορία και τον πολιτισμό
της Κύπρου, με περιεχόμενο που
διαφορετικά δεν θα ήταν διαθέσιμο
σε πηγές ανοικτής πρόσβασης για
το κοινό. Στα παιδιά προσφέρθηκαν
δημιουργικές και εκπαιδευτικές
δραστηριότητες μέσω τηλεοπτικών
εκπομπών, επαναληπτικών
μαθημάτων στην τηλεόραση και υλικό
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Υποστηρίχθηκαν το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο τα οποία, αντίστοιχα,
ανέπτυξαν έρευνα, ενημέρωσαν και
ευαισθητοποίησαν σε θέματα σχετικά
με την πανδημία, ενισχύοντας έτσι
υπάρχουσες συνεργασίες.

Εκπαίδευση
Τον Απρίλιο του 2020, 1.000
ταμπλέτες παραχωρήθηκαν δωρεάν
στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας της
Κύπρου για την κάλυψη των αναγκών
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Σε συνεργασία με την εφημερίδα
«Πολίτης», η Τράπεζα παρουσίασε
την πρώτη κυπριακή διαδικτυακή
εγκυκλοπαίδεια «polignosi.com» για
μαθητές και το κοινό. Η διαδικτυακή

Κοινωνική Πρόνοια
Η Τράπεζα συμμετείχε ενεργά
στη δημιουργία του Κέντρου
Συντονισμού της Κινητής Μονάδας
Υποστήριξης της Υπηρεσίας Πολιτών
του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
υποστήριξε τη λειτουργία της
παρέχοντας εγκαταστάσεις, υποδομές
και καλύπτοντας επίσης λειτουργικά
έξοδα. Μέσω των μελών του
SupportCY, παρασχέθηκε
τεχνικός εξοπλισμός, φάρμακα,
τροφοδοσία (catering), οχήματα
και καύσιμα για κατ’ οίκον
παραδόσεις, καθώς και υπηρεσίες
ασφάλειας και απολύμανσης για
το Κέντρο Συντονισμού. Το Κέντρο
ανταποκρίθηκε σε 1.163 αιτήματα
για παροχή φαρμάκων, τροφίμων
και άλλων βασικών αναγκών σε
εθνικό επίπεδο. Η Κινητή Μονάδα
Υποστήριξης υποστήριξε ανθρώπους
σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου,
συμπεριλαμβανομένων ορεινών και
απομακρυσμένων περιοχών.

Παιδεία
€314.000

Κοινωνική Πρόνοια
€191.000

συνεισφορά στην παιδεία
από το δίκτυο SupportCY

συνεισφορά στην κοινωνική
πρόνοια από το δίκτυο
SupportCY

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 81

ΡΓΕΙΑ

ΡΓΕΙΑ

Πρόσθετες πρωτοβουλίες του
SupportCY, πέραν του COVID-19:

• Υποστήριξη της ετήσιας
εκστρατείας του Αντικαρκινικού
Συνδέσμου Κύπρου #stiMaxi (Μάχη
Ενάντια στον Καρκίνο)
(Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020).

• Οργάνωση εκστρατειών αιμοδοσίας
(Μάιος 2020).
• Παροχή υποστήριξης στο
Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας μέσω
υποτροφιών θερινού σχολείου και
σχολικού εξοπλισμού (Ιούλιος

• Διοργάνωση του #VirtualSantaCY,
ενός χριστουγεννιάτικου
προγράμματος όπου τα παιδιά
από τον χώρο του σπιτιού τους ή
στο νοσοκομείο όπου βρίσκονταν,
συνομίλησαν διαδικτυακά με τον
Άγιο Βασίλη (Δεκέμβριος 2020).

2020).
• Παροχή αγαθών και φαρμάκων
για τα θύματα της έκρηξης στη
Βηρυτό, εντός των πρώτων ωρών
της έκτακτης ανάγκης
(Αύγουστος 2020).

Το SupportCY έχει επίσης συμβάλει
στην προστασία του περιβάλλοντος,

μέσω της συνεργασίας που
έκτισε με το Υπουργείο Γεωργίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος τον Ιούνιο του
2020. Το SupportCY παρείχε
εξοπλισμό πρόληψης πυρκαγιάς για
απομακρυσμένες ορεινές περιοχές
και χωριά κατά τη διάρκεια της
«περιόδου των δασικών πυρκαγιών»
(καλοκαιρινοί μήνες). Αυτή είναι
μια συνεχής συνεργασία, και
προγραμματίζονται περαιτέρω
δραστηριότητες πρόληψης
πυρκαγιών για το 2021.

SupportCY ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Υποστήριξη σε οικογένειες που έχουν ανάγκη (Παγκύπρια Οργάνωση
Πολυτέκνων, Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος Funraising με προσφορά
κουπονιών ρουχισμού και φαγητού σε σχολεία για μαθητές που έχουν
ανάγκη κ.λπ.)

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Υποστήριξη στο Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και διάφορους Μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Υποστήριξη στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργάνωση
διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με
εκπαιδευτικούς Μη Κερδοσκοπικούς Ογανισμούς κ.λπ.
To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ
ΤΩΝΙΣΧΥΡΟΙ
ΦΥΛΩΝ
ΘΕΣΜΟΙ

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΘΕΣΜΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

EDITABLE_TEXT layer.

Υποστήριξη μεταξύ των μελών του Δικτύου και ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας

2. Create an outline of the text.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

3. Select the white box
and “#THEGLOBALGOALS”
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ

ΚΑΙand
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
then go to pathfinder,
apply “Exclude”.

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ZΩΗ
ΣΤΗ ΝΕΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ 2. Create an outline of
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
the text.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ
3. Select the white box
andΦΥΛΩΝ
“#THEGLOBALGOALS”
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΣΤΕΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

EDITABLE_TEXT layer.

Συνεργασία με δήμους και τοπικές αρχές στο πλαίσιο της αποστολής για
την υποστήριξη της κοινωνίας
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΘΕΣΜΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

Υποστήριξη στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος στην πρόληψη πυρκαγιών στα δάση της Κύπρου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
To make an alpha ΥΠΕΥΘΥΝΗ
channel of “#THEGlobalGoal”:
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ1. Edit the text “#THEGLOBAL
GOALS” from the
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Οι συμπράξεις ήταν η θεμελιώδης αρχή της λειτουργίας και της επιτυχίας
του δικτύου SupportCY και της παρακαταθήκης του για τα επόμενα χρόνια
To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

82 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΠΥΛΩΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Η προσέγγιση της Τράπεζας για να
βελτιώσει τη θετική επίδραση βασίζεται
στους ακόλουθους στρατηγικούς
πυλώνες:
• Πυλώνας Υγείας:
Εταιρικές σχέσεις και πρωτοβουλίες
για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και την κάλυψη άμεσων
αναγκών ευάλωτων ομάδων και
ατόμων που έχουν ανάγκη.         
• Πυλώνας Εκπαίδευσης:
Συνεργασίες και πρωτοβουλίες
για την προώθηση της μάθησης,
της ανάπτυξης και της κοινωνικής
πρόνοιας και για τη διατήρηση της
τοπικής κουλτούρας και ιστορίας.
Η Τράπεζα διέθεσε €640 χιλιάδες
εντός του 2020 από τον προϋπολογισμό
για την κοινωνική υπευθυνότητα, για να
υποστηρίξει αυτούς τους πυλώνες και
τους σχετικούς σκοπούς.
ΠΥΛΩΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας
Κύπρου
Από τα εγκαίνιά του το 1998, το
Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας
Κύπρου αντιπροσωπεύει τη
μεγαλύτερη και πιο επιτυχημένη
σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα προς όφελος
των καρκινοπαθών αλλά και της
ευρύτερης κοινωνίας στην Κύπρο.
Το Kέντρο διαχειρίζεται περίπου το
60% των ογκολογικών περιστατικών
στην Κύπρο. Το Ογκολογικό

Κέντρο Τράπεζας Κύπρου είναι το
πρώτο νοσοκομείο, όχι μόνο στην
Κύπρο, αλλά και στην Ελλάδα που
έλαβε ποιοτική διαπίστευση από
την Caspe Healthcare Knowledge
Systems (CHKS), η οποία είναι ο
κορυφαίος οργανισμός διαπίστευσης
νοσοκομείων στην Ευρώπη.
Το 2020 αποδείχθηκε ως ένα από τα
πιο δύσκολα χρόνια για το Ογκολογικό
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου.
Η Επιτροπή Ελέγχου Λοιμώξεων του
Κέντρου ανέλαβε το δύσκολο έργο
της αντιμετώπισης της πανδημίας
COVID-19. Η προτεραιότητα της
Επιτροπής ήταν να διασφαλίσει τη
συνέχιση των προγραμματισμένων και
έκτακτων θεραπειών των ασθενών.
Οι επισκέψεις ασθενών και οι
συνοδοί ασθενών περιορίστηκαν
μόνο στις απόλυτα απαραίτητες
περιπτώσεις, ενώ εισήχθησαν
αυστηρά προστατευτικά μέτρα για
τον περιορισμό της εξάπλωσης
της πανδημίας. Τα πιθανά θετικά
κρούσματα απομονώθηκαν και
αντιμετωπίστηκαν ως θετικά, εκτός εάν
το αποτέλεσμα της μοριακής μεθόδου
ανάλυσης PCR αποδεικνυόταν
αρνητικό, ακολουθώντας αυστηρά
ιατρικά πρωτόκολλα. Ξεκίνησαν
τηλεφωνικές διαβουλεύσεις, όπου
ήταν εφικτό, από τους συμβούλους
του Κέντρου. Οι εργαζόμενοι
προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες
με αξιοσημείωτη ταχύτητα, έτσι

δεν υπήρξαν καθυστερήσεις για
τους νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς,
και επιδείχθηκε αξιοσημείωτη
πειθαρχία προκειμένου να αποτραπεί
η εξάπλωση του ιού και να
προστατευθούν οι συνάδελφοί τους
και ασθενείς.
Το 2020, η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου της Τράπεζας Κύπρου
ολοκλήρωσε τον τρίτο ετήσιο έλεγχο
του Κέντρου. Η Διεύθυνση Εσωτερικού
Ελέγχου παρέχει διαβεβαίωση
στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Κέντρου σχετικά με την επάρκεια
της υφιστάμενης διακυβέρνησης, τη
διαχείριση κινδύνων και το πλαίσιο
εσωτερικού ελέγχου.
Επιπλέον, το 2020, στο πλαίσιο του
Wall Gallery Project, ένα νέο έργο
τέχνης με τίτλο «Golden Dragons»
από τον Κωνσταντίνο Χατζηδημήτρη
εκτέθηκε στους γύρω τοίχους του
Ογκολογικού Κέντρου Τράπεζας
Κύπρου. Το Wall Gallery Project
ξεκίνησε το 2018 σε συνεργασία με τον
Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό
Alterative Brains Rule και πρόκειται
για μια τεράστια παρουσίαση/γκαλερί
έξω από τα παράθυρα ασθενών
και μελών του προσωπικού. Αυτή η
παρουσίαση φιλοξενεί φωτογραφίες
ή εικονογραφήσεις από διαφορετικό
καλλιτέχνη κάθε χρόνο, με στόχο
την ενίσχυση του ηθικού τόσο των
ασθενών όσο και των εργαζομένων.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

~€70 εκατ.

συσσωρευμένων επενδύσεων
της Τράπεζας για το Ογκολογικό
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

17.960

καρκινοπαθείς υποβλήθηκαν σε
θεραπεία το 2020

2.332

νέοι ασθενείς υποβλήθηκαν σε
θεραπεία το 2020

252

ιατρικό και διοικητικό
προσωπικό

43.032

ασθενείς έχουν εγγραφεί και
υποβληθεί σε θεραπεία στο
Κέντρο από το 1998

60%

των διαγνωσμένων περιστατικών
στην Κύπρο υποβλήθηκαν σε
θεραπεία στο Κέντρο

61

ιατρικοί προμηθευτές

142

άλλοι προμηθευτές
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Αντίκτυπος στην Υγεία
μέσω Συνεργασιών
Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου
Από το 1999 η Τράπεζα Κύπρου
υποστηρίζει τις προσπάθειες του
Συνδέσμου για τη βελτίωση της
ευαισθητοποίησης του κοινού
σχετικά με τον καρκίνο και για
τη συγκέντρωση χρημάτων για τη
συντήρηση και την αναβάθμιση
των υπηρεσιών παρηγορητικής
φροντίδας που προσφέρονται σε
χιλιάδες ασθενείς με καρκίνο.
Η ριζική αβεβαιότητα που
προκλήθηκε από την πανδημία
COVID-19 επηρέασε τη λειτουργία
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Κύπρου, ο οποίος είναι και μέλος
του SupportCY. Ωστόσο, μετά από μια
σύντομη περίοδο προσαρμογής, ο
Σύνδεσμος συνέχισε να προσφέρει
τις υπηρεσίες του σε άτομα που
χρήζουν βοήθειας.
Το 2020, ο Σύνδεσμος προσέφερε
πάνω από 60.000 δωρεάν υπηρεσίες

υποστήριξης σε ασθενείς και
συγγενείς τους, είτε στα δύο Κέντρα
Παρηγορητικής Φροντίδας στη
Λευκωσία και στη Λεμεσό, είτε στις
οικίες τους σε όλη την Κύπρο. Αυτές
οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν
ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη,
ψυχολογική, κοινωνική και
συναισθηματική υποστήριξη,
φυσιοθεραπεία και θεραπεία
λεμφοιδήματος, αρωματοθεραπεία
καθώς και καθημερινή μεταφορά
ασθενών από τις πόλεις τους στα
ογκολογικά κέντρα Λευκωσίας και
Λεμεσού.
Η πανδημία επηρέασε όπως ήταν
αναμενόμενο όλες τις κοινωνικές
πρωτοβουλίες του Αντικαρκινικού
Συνδέσμου Κύπρου, κυρίως
την καθιερωμένη «Πορεία
Χριστοδούλας» και την εκστρατεία
#stiMaxi (Μάχη Ενάντια στον
Καρκίνο), που διοργανώνεται κάθε
χρόνο από κοινού από την Τράπεζα
Κύπρου και τον Σύνδεσμο. Η
εκστρατεία 2020 προσαρμόστηκε
στους περιορισμούς της

πανδημίας και, επιπρόσθετα από τη
μετάβαση σε διαδικτυακές δωρεές,
τοποθετήθηκαν 300 κουμπαράδες
σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη
την Κύπρο, δηλαδή σε επιχειρήσεις
και καταστήματα που συμμετέχουν
στο δίκτυο SupportCY και το Σχέδιο
Επιβράβευσης Καρτών «ανταμοιβή»
της Τράπεζας.
Μέσω του Σχεδίου Επιβράβευσης
Καρτών «ανταμοιβή», η Τράπεζα
Κύπρου δώρισε 5 σεντ (για κάθε
συναλλαγή σε οποιαδήποτε
συμμετέχουσα επιχείρηση)
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο
Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας διάρκειας τριών
εβδομάδων, συγκεντρώθηκε
συνολικό ποσό περίπου €18.000.
Το 2020:
Σύνολο εσόδων από εκστρατεία:
€285.853
Από το 1999 η Τράπεζα Κύπρου έχει
συνεισφέρει περισσότερα από €2
εκατομμύρια στον Αντικαρκινικό
Σύνδεσμο Κύπρου.

Υποστηρικτές

ενάντια στον καρκίνο

Κάνω check-in

στη μάχη,

κάνω εισφορά

τώρα

84 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Πρόγραμμα «Εν Έργω»
Το πρόγραμμα «Εν Έργω» (Kατ’οίκον
φροντίδα ατόμων με αναπηρία) είναι
υπό τη διαχείριση, τον συντονισμό
και την επίβλεψη της Οργάνωσης
Παραπληγικών Κύπρου από το
2016 και τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το «Εν
Έργω» χρηματοδοτείται εν μέρει
από την Τράπεζα Κύπρου και τα
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία. Το
πρόγραμμα εκπαιδεύει φορείς
παροχής κατ’ οίκον φροντίδας για
άτομα με σοβαρά περιορισμένη
κινητικότητα, επομένως, δημιουργεί
θέσεις εργασίας ενώ παράλληλα
παρέχει σημαντική υποστήριξη στην
ανεξαρτησία ζωής παραπληγικών
και τετραπληγικών ατόμων και στην
υποστήριξη του οικογενειακού
τους περιβάλλοντος. Σε απάντηση

στην κρίση της πανδημίας του
2020, η Κυπριακή Οργάνωση
Παραπληγικών, η οποία είναι και
μέλος του SupportCY, ακολούθησε
τις διαδικασίες του σχεδίου κρίσης
και συμμορφώθηκε με τις κρατικές
οδηγίες για τη συνέχιση του
«Εν Έργω».

• προσέφερε ψυχολογική
υποστήριξη σε 680 περιπτώσεις
και κοινωνική υποστήριξη σε 607
περιπτώσεις,
• προσέφερε 150 ώρες
εξειδικευμένης επαγγελματικής
κατάρτισης και ευκαιρίες για
προσωπική ανάπτυξη,         

Κατά τη διάρκεια του 2020,
το «Εν Έργω»:

• πραγματοποίησε διαδικτυακό
σεμινάριο για τη διαχείριση του
άγχους, τη διαχείριση του χρόνου
και την ανθεκτικότητα,         

• εργοδότησε περισσότερους από 77
φροντιστές σε όλη την Κύπρο,         
• προσέφερε πάνω από 204.223
ώρες φροντίδας,         
• στήριξε το 100% των φροντιστών
στην απόκτηση Ευρωπαϊκής
Κάρτας Φροντιστή και εγγραφής
σε σχετικά σεμινάρια,         
• έλαβε 313 κλήσεις μέσω της
γραμμής on-call που λειτουργεί
καθημερινά από τις 12:00 έως τις
24:00,         

• εισήγαγε μια νέα υπηρεσία, την
Υπηρεσία Φροντίδας Οικιακών
Νοσηλευτών. 100 νοσηλευτές
προσλήφθηκαν το 2020 για να
υποστηρίξουν, να επιβλέψουν, να
αξιολογήσουν και να
προετοιμάσουν σχέδια φροντίδας
σε συνεργασία με τους φροντιστές
που είχαν ανατεθεί σε κάθε
περίπτωση.
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Κέντρο «Φωλιά»
Το Κέντρο «Φωλιά» ιδρύθηκε το 2017
με την υποστήριξη του Υπουργείου
Υγείας και σε συνεργασία με την
Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων
Παθήσεων. Από την πρώτη μέρα
λειτουργίας του Κέντρου, η Τράπεζα
Κύπρου υπήρξε ο κύριος συνεργάτης
και χορηγός της. Η Τράπεζα
παρακολούθησε με υπερηφάνεια
το Κέντρο να εξελίσσεται σε κέντρο
πληροφόρησης και εκπαίδευσης
για ασθενείς με σπάνιες παθήσεις
και τις οικογένειές τους. Το Κέντρο
«Φωλιά» παρέχει επί του παρόντος
σε περίπου 60.000 ασθενείς και
τις οικογένειές τους πληροφορίες,
υποστήριξη και εκπαίδευση.
Το 2020, η Τράπεζα επέκτεινε τη
συνεργασία της με την Παγκύπρια
Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων, η
οποία είναι και μέλος του SupportCY,
και προσέφερε εγκαταστάσεις στο
Κέντρο «Φωλιά» (ένα από τα πρώην
καταστήματά της) για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται.
Εκστρατείες αιμοδοσίας
Οι πολύπλευρες επιπτώσεις
της πανδημίας COVID-19 έχουν
προκαλέσει μείωση του αριθμού
των εθελοντών και ακύρωση
προγραμμάτων αιμοδοσίας. Με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας
Αιμοδοσίας στις 14 Ιουνίου, η
Τράπεζα διοργάνωσε στα τέλη Μαΐου
2020, μια εκστρατεία αιμοδοσίας σε
συνεργασία με άλλα μέλη του
SupportCY. Η εκδήλωση αιμοδοσίας
πραγματοποιήθηκε στον χώρο
στάθμευσης του The Mall of Cyprus
στη Λευκωσία υπό την αιγίδα του
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Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, μέσω
της μακροχρόνιας υποστήριξής
της στο Κέντρο Αίματος Κύπρου,
η Τράπεζα Κύπρου παρείχε
τεχνολογικό εξοπλισμό, έπιπλα για
τον σταθμό αιμοδοσίας στη Λάρνακα
και κάλυψε διάφορες ανάγκες σε
σημεία αιμοδοσίας. Ακόμη και σε
αυτούς τους δύσκολους καιρούς,
συλλέχθηκαν 15 μπουκάλια αίματος.
Επιπρόσθετη Υποστήριξη στην
Υγεία
Η Τράπεζα παρείχε οικονομική και
άλλη υποστήριξη σε αρκετούς Μη
Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς,
όπως:
• Γκολ στη Ζωή – Φιλανθρωπικό
Ίδρυμα Ποδοσφαιριστών
• Europa Donna Κύπρου
• Europa Uomo Κύπρου
• Ronald McDonald House Charities
Κύπρου
• Ένα Όνειρο μια Ευχή - Παγκύπριος
Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο
και συναφείς παθήσεις
• Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου
• Κέντρο Ενημέρωσης για τα
Ναρκωτικά και Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.)
• Κέντρο Παροχής Κοινωνικών
Υπηρεσιών (ΚΕΠΑΚΥ)
• Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού
• Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία
• Μονάδα Διάσωσης Έκτακτης
Ανάγκης
• Οργανισμός ΜΑΝΑ
• Παγκύπρια Οργάνωση
Αποκατάστασης Αναπήρων
• Παγκύπρια Οργάνωση
Νεφροπαθών

• Παγκύπριος Αντιαναιμικός
Σύνδεσμος
• Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός
Σύνδεσμος «ΖΩΗ»
• Παγκύπριος Σύνδεσμος
Καρδιοπαθών
• Παγκύπριος Σύνδεσμος
Καρκινοπαθών και Φίλων
(ΠΑΣΥΚΑΦ)
• Παγκύπριος Σύνδεσμος Συνδρόμου
Down
• Παιδιατρικό Τμήμα του Γενικού
Νοσοκομείου Λεμεσού
• Περιφερειακή Επιτροπή
Λευκωσίας της Παγκύπριας
Οργάνωσης Πολυτέκνων
• Σύνδεσμος για άτομα με Αυτισμό
Κύπρου
• Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων
Καρδιοπαθών Παιδιών
• Σύνδεσμος Γονέων και Φίλων
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
• Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας
• Φιλανθρωπικό Σωματείο
«Αλκυονίδες»
• Φιλανθρωπικός Οργανισμός
«Βαγόνι Αγάπης»
• Φιλανθρωπικός Σύνδεσμος «Ιθάκη»
Η Τράπεζα ανανέωσε το ιατρικό
συμβόλαιο ασφάλειας υγείας
για παιδιά που έμειναν ορφανά
από μεγάλα ατυχήματα (Helios,
Sharm el-Sheikh, Μαρί, δασική
πυρκαγιά Σολέας) μέχρι την ηλικία
των 18 ετών. Εντός του 2020, η
Τράπεζα συνεργάστηκε με το
Παράρτημα του Ερυθρού Σταυρού
Λευκωσίας μέσω της έκθεσης «Life»
και φιλανθρωπικής δημοπρασίας.

ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας
Κύπρου
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας
Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 και
έκτοτε έχει αναπτύξει μια σειρά
δραστηριοτήτων, σε συνάρτηση
με τους στόχους όπως αυτοί
καθορίζονται από την Τράπεζα
Κύπρου. Οι κύριοι στρατηγικοί στόχοι
του Πολιτιστικού Ιδρύματος είναι:
• η προώθηση της έρευνας,
• η μελέτη του κυπριακού
πολιτισμού στους τομείς της
αρχαιολογίας, ιστορίας, τέχνης
και λογοτεχνίας και
• διατήρηση και διάχυση
της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς της Κύπρου, με
ιδιαίτερη έμφαση στη διεθνή
προώθηση του μακραίωνου
Ελληνικού πολιτισμού στο νησί.
Η πανδημία COVID-19 ώθησε το
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας
Κύπρου να επαναπροσδιορίσει τη
στρατηγική του, να επανασχεδιάσει
την προσέγγισή του και να εστιάσει
στη δημιουργία και την παράδοση
ενός νέου μοντέλου βιώσιμης

κληρονομιάς. Το Ίδρυμα έκανε
εκτενέστερη χρήση ψηφιακών
καναλιών, ψηφιοποίησε μεγάλο
μέρος του προγράμματός του και
εφάρμοσε μια σειρά στρατηγικών
για την αναβάθμιση και την
προώθηση του εκπαιδευτικού του
ρόλου. Χρησιμοποίησε την τεχνολογία
podcast, ενίσχυσε τις σχέσεις του
με τα σχολεία και τις στρατηγικές
του συνεργασίες με τα αρμόδια
Υπουργεία.
Αξιοποιώντας 36 χρόνια επίδρασης
στη βιωσιμότητα του πολιτισμού,
της τέχνης και της ιστορίας, το
Ίδρυμα χρησιμοποίησε διαδικτυακά
κανάλια και ψηφιακή τεχνολογία
για να επεκτείνει την εμβέλειά
του πέρα από τη Λευκωσία και
την Κύπρο στον ελληνόφωνο
κόσμο. Στην εποχή της κοινωνικής
αποστασιοποίησης, εισήγαγε μια
σειρά διαδικτυακών δραστηριοτήτων
με τον ευρύτερο τίτλο «Πολιτισμός
σημαίνει Αλληλεγγύη». Αυτή η σειρά
απευθυνόταν σε παιδιά και ενήλικες
και επικεντρώθηκε σε διάφορους
τομείς των μόνιμων μουσείων και
συλλογών του Ιδρύματος. Μέσω των
διαδικτυακών δραστηριοτήτων, το

Ίδρυμα ενίσχυσε το μήνυμα ότι τα
μουσεία είναι σημεία εστίασης των
κοινοτήτων, προώθησε την αμοιβαία
κατανόηση, την επικοινωνία και την
αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων,
ειδικά σε συνθήκες κοινωνικής
απομόνωσης.
Στο πλαίσιο της αποστολής του για
επανασχεδιασμό της ψηφιακής
του στρατηγικής κατά τη διάρκεια
της πανδημίας, το Ίδρυμα έγινε ο
συντονιστής του «ReInHerit–
Redefining the future of cultural
heritage, through a disruptive model
of sustainability», δηλαδή ενός
προγράμματος χρηματοδοτούμενο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την
ανάπτυξη διαδικτυακών διαλέξεων
και συνεδρίων για διάφορα κυπριακά
θέματα που σχετίζονται με μουσεία,
συλλογές, εκθέσεις, δραστηριότητες
του Πολιτιστικού Ιδρύματος, αλλά
και για άλλα κυπριακά θέματα, από
όλες τις περιόδους της Κυπριακής
ιστορίας, αρχαιολογίας, ιστορίας της
τέχνης και λογοτεχνίας.
Παρουσία σε εκδηλώσεις
Διαδικτυακές: 27.372
Με φυσική παρουσία: 4.354

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΞΙ ΚΥΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ:
Νομισμάτων

Σπάνιων Βιβλίων και Χειρογράφων

Σύγχρονης
Χαρακτικών, Παλαιών Φωτογραφιών
Κυπριακής Τέχνης και Υδατογραφιών

Χαρτών
Εθνογραφικών
Αντικειμένων

ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΑ:
Μουσείο Ιστορίας
της Κυπριακής
Νομισματοκοπίας
στη Λευκωσία

Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και
Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (δωρεά
Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη),
στη Λευκωσία, το οποίο καλύπτει ένα
ευρύ φάσμα της Κυπριακής ιστορίας
και αρχαιολογίας

Μουσείο Πιερίδη στη
Λάρνακα, το οποίο
φιλοξενεί Συλλογές
Αρχαίας και Μεσαιωνικής
Κυπριακής Τέχνης καθώς
και συλλογή χαρτών της
Κύπρου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου διαχειρίζεται επίσης το Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας
Κύπρου, που στοχεύει στη διατήρηση και μελέτη του αρχειακού υλικού του Συγκροτήματος.
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Κέντρο Καινοτομίας IDEA
Το Κέντρο Καινοτομίας IDEA είναι
το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό
εκκολαπτήριο-επιταχυντήριο
για νεοφυείς επιχειρήσεις και
αποτελεί επιχειρηματικό κόμβο
για ανερχόμενους Κύπριους
επιχειρηματίες. Το IDEA στοχεύει
στην παροχή κατάρτισης και
επιχειρηματικής υποστήριξης
σε νεοσύστατες επιχειρήσεις,
επιτρέπει τη δημιουργία νέων
εταιρειών και προωθεί την Κύπρο
ως επιχειρηματικό κόμβο, μεταξύ
Ευρώπης, Μέσης Ανατολής,
Ασίας και Αφρικής. Μέσω των
δραστηριοτήτων του προωθεί
τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
υλοποιεί συνεργασίες μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και
διευκολύνει λύσεις fintech. Από
το 2015 φιλοξενεί νεοσύστατες
εταιρείες για περίοδο 9 έως 12
μηνών προσφέροντάς τους την
υψηλότερη ποιότητα εκπαίδευσης,

καθοδήγησης, συμβουλευτικών
και επαγγελματικών υπηρεσιών. Το
IDEA είχε ξεκινήσει έναν υβριδικό
τρόπο εργασίας πολύ πριν από
την πανδημία, επομένως οι
επιχειρηματίες του συνέχισαν να
αποκομίζουν τα οφέλη ομαλών και
απρόσκοπτων υπηρεσιών.
Υπάρχουν πρόνοιες για υπηρεσίες
εκπαίδευσης, συμβουλευτικές
υπηρεσίες και υπηρεσίες
καθοδήγησης για τις νεοσύστατες
επιχειρήσεις του και μπορούν να
πραγματοποιηθούν αποκλειστικά
μέσω διαδικτύου μέσω μιας
πλατφόρμας τρίτου μέρους.
Το δίκτυο συνεργατών του IDEA
επεκτείνεται σταθερά κάθε χρόνο και
έχει καθιερώσει μια εξελισσόμενη,
ισχυρή κουλτούρα για «giving back»
στην κοινωνία.
Το 2020 το IDEA συμμετείχε:
• στο 1ο Cybersecurity
Cyberdefence Hackathon, που

διοργανώθηκε σε συνεργασία με
την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην
Κύπρο, το Υπουργείο Άμυνας, το
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας και την
Πρεσβεία του Ισραήλ στην Κύπρο,
• στον Διαγωνισμό
Επιχειρηματικότητας Κύπρου,
που διοργανώνεται από το Κέντρο
Επιχειρηματικότητας - C4E και το
Πανεπιστήμιο Κύπρου,
• ως κριτής στον Διαγωνισμό Virtual
Pitch Κύπρου,
• στο Φεστιβάλ Καινοτομίας DLD στο
Τελ Αβίβ του Ισραήλ για 4η χρονιά,
• στην 5η Σύμπραξη Καινοτομίας
ΕΕ-Ινδίας, εκπροσωπεύοντας το
κυπριακό οικοσύστημα,
• στη Σύμπραξη Καινοτομίας
ΕΕ-Σρι Λάνκα (EU-SLIP),
• ως εταίρος στο Tech Hub Network
στη Σύμπραξη Καινοτομίας
Αφρικής-Ευρώπης (AEIP).

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ IDEA TO 2020

11
Νεοφυείς
επιχειρήσεις
εντάχθηκαν το 2020

7
Νέες εταιρείες
ιδρύθηκαν

17
Επιχειρηματίες
ολοκλήρωσαν με επιτυχία το
Business Creation Training
του IDEA μέσα στο 2020:
82 Μέντορες,
35 Εκπαιδευτές

€84.000
Προσφέρθηκε
οικονομική
βοήθεια
€12.000 σε 7 εταιρείες
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€528.000
Δωρεάν
υπηρεσίες
€48.000 σε 11 εταιρείες

130
Επιχειρηματίες
στηρίχθηκαν συνολικά μέχρι
το 2020

Αντίκτυπος στην Εκπαίδευση μέσω
Συνεργασιών
Reaction
Η Τράπεζα έχει μια μακροχρόνια
συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό
Οργανισμό Reaction, ο οποίος
επικεντρώνεται σε τομείς κοινωνικής
ανάπτυξης και ευημερίας, ειδικά για
τους νέους. Από τις πρώτες μέρες
της εμφάνισης της πανδημίας
COVID-19 στην Κύπρο, ο Οργανισμός
αντιμετώπισε τις προκλήσεις της
και ανταποκρίθηκε στις καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης που προέκυψαν.
Αποτελεί τον κύριο συνεργάτη της
Τράπεζας Κύπρου στην ανάπτυξη και
λειτουργία του SupportCY, από τις
αρχές Μαρτίου 2020, μέσω δράσεων
και πρωτοβουλιών σύμφωνα με
τις οδηγίες και την στρατηγική της
Τράπεζας.
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Κύπρου
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
(European Youth Parliament-EYP)
είναι μια από τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές πλατφόρμες για
συζήτηση, διαπολιτισμικό διάλογο,
Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση για
Αγωγή του Πολίτη και ταξίδιαανταλλαγές. Το 2020, παρά την
πανδημία, το EYP Cyprus, μέλος
και του SupportCY, συνέχισε να
ενθαρρύνει την ανεξάρτητη σκέψη
και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
για νέους με την υποστήριξη της
Τράπεζας Κύπρου.
Βράβευση Μαθητών
Η Τράπεζα υποστηρίζει μαθητές
και βραβεύει την απόδοσή τους σε
διάφορους τομείς που σχετίζονται
με την Επιστήμη, την Τεχνολογία,
τη Μηχανολογία και τα Μαθηματικά
(STEM). Μέσω της συνεργασίας
της με την Κυπριακή Μαθηματική
Εταιρεία και την Ένωση Φυσικών
Κύπρου, παραχώρησε βραβεία
σε συμμετέχοντες σε διάφορους

μαθητικούς διαγωνισμούς, και κατά
το 2020.
Οι προαναφερθέντες Σύνδεσμοι,
καθώς και ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Πληροφορικής είναι πλέον μέλη
του δικτύου SupportCY, καθώς
υπήρξαν μακροχρόνιοι συνεργάτες
της Τράπεζας Κύπρου. Κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, στο
πλαίσιο της συνεργασίας τους εντός
του Δικτύου, όλοι δημιούργησαν
περιεχόμενο για την υποστήριξη τής
εξ αποστάσεως μάθησης για μαθητές
στο σπίτι, μέσω διαδικτυακών
σεμιναρίων και εκπαιδευτικών
διαδικτυακών παρουσιάσεων.
Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά
Η Τράπεζα έχει μακροχρόνια
συνεργασία με το Ίδρυμα Σοφία
για τα Παιδιά. Το 2013 ξεκίνησε το
πρόγραμμα Μαγειρεύω και
Προσφέρω με την υποστήριξη
της Τράπεζας. Το πρόγραμμα
προάγει την ισότητα, δεδομένου
ότι παρέχει μεσημεριανό γεύμα σε
ολοήμερα δημοτικά σχολεία στην
Κύπρο υποστηρίζοντας μαθητές
που αντιμετωπίζουν οικονομικές
δυσκολίες. Το πρόγραμμα καλύπτει
σήμερα 16 σχολεία, εκ των
οποίων τα έξι χρηματοδοτούνται
εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα
Κύπρου. Το πρόγραμμα έχει
θετικό αντίκτυπο στις τοπικές
κοινότητες καθώς στηρίζει τόσο
τα παιδιά όσο και τις οικογένειές
τους. Γονείς των μαθητών που
είναι άνεργοι προσλαμβάνονται
για να μαγειρέψουν για τους
μαθητές και για τις εκδηλώσεις
που φιλοξενούνται στα σχολεία. Το
2020, 1.270 παιδιά συμμετείχαν
στο πρόγραμμα, ενώ το 2014
συμμετείχαν 960.
Το 2020, η Τράπεζα υποστήριξε
περαιτέρω το Ίδρυμα Σοφία για τα
Παιδιά μέσω του έργου «Giraffes
for Hope». Εταιρείες κλήθηκαν από
το Ίδρυμα να «υιοθετήσουν» μια

καμηλοπάρδαλη, η οποία ήταν ένα
συλλεκτικό γλυπτό, και συνεπώς
να συνεισφέρουν οικονομικά στο
ίδρυμα. Τα έσοδα δόθηκαν σε παιδιά
που έχουν ανάγκη στην Κύπρο
και την Κένυα, δίνοντας έμφαση
στην εκπαίδευση, την υγεία και την
αξιοπρέπεια. Η Τράπεζα «υιοθέτησε»
τη Lily που δημιουργήθηκε από την
καλλιτέχνιδα Λήδα Συμεωνίδου κ
αι το έργο τέχνης εκτίθεται επί του
παρόντος στα κεντρικά γραφεία της
Τράπεζας στη Λευκωσία.
Funraising Cyprus
Τα τελευταία επτά χρόνια η Τράπεζα
έχει αναπτύξει μια συνεργασία με
την Funraising Cyprus, μια
εθελοντική φιλανθρωπική οργάνωση
που υποστηρίζει οικογένειες με
σοβαρά οικονομικά προβλήματα
στην περιοχή της Λεμεσού.
Η Τράπεζα συνεισφέρει στο Ταμείο
Υποτροφιών Funraising
Morfosi. Μέσω αυτού του ταμείου,
την ακαδημαϊκή χρονιά
2019-20 δόθηκαν υποτροφίες σε 22
φοιτητές. Επιπλέον, μέσω αυτής της
διαχρονικής συνεργασίας, η Τράπεζα
Κύπρου παρέχει φαγητό, ρούχα και
άλλες ανάγκες σε οικογένειες που
έχουν ανάγκη.
READ
Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει
την ψηφιακή βιβλιοθήκη READ
στην προσφορά ηλεκτρονικών
βιβλίων προς το κοινό, μέσω
εφαρμογής. Το 2021, η READ
σχεδιάζει να προσφέρει σε Κύπριους
συγγραφείς την ευκαιρία να
δημοσιεύσουν το έργο τους δωρεάν,
σε μια προσπάθεια προώθησης
συγγραφέων της τοπικής κοινότητας,
συμπεριλαμβανομένης και
πρωτότυπης έρευνας. Αυτό το έργο
θα είναι διαθέσιμο για αγορά, με όλα
τα έσοδα να πηγαίνουν απευθείας
στους συγγραφείς, χωρίς καμία
αμοιβή ή χρέωση από την READ.
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

10
εργαστήρια,
φόρουμ,
εκδηλώσεις

+600
μαθητές /
συμμετέχοντες

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4 διαγωνισμοί

13 μαθητές
τιμήθηκαν

ΕΝΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

3 διαγωνισμοί

90 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

37 μαθητές
τιμήθηκαν

Επιπρόσθετη Υποστήριξη στην
Εκπαίδευση
Η Τράπεζα Κύπρου έχει συνεργαστεί
για ακόμη μια χρονιά, με το Cyprus
Institute of Marketing (CIM) και έχει
προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές
του Ινστιτούτου και σε εργαζόμενους
της Τράπεζας Κύπρου. Κατά το
2020, η Τράπεζα ήταν ο κύριος
συνεργάτης του Graphic Stories
Cyprus, το οποίο είναι το συνέδριο
για γραφικό σχεδιασμό και οπτική
επικοινωνία. Παραχώρησε επίσης
βραβεία στο επίσημο φεστιβάλ
κινουμένων σχεδίων Κύπρου με την
ονομασία «Διεθνές Φεστιβάλ του
Σινεμά Animation στην Ύπαιθρο Όψεις του Κόσμου». Επιπρόσθετα,
η Τράπεζα υποστήριξε την Ένωση

Αθλητικογράφων Κύπρου,
χρηματοδοτώντας το Βραβείο
Καλύτερου Ανερχόμενου Αθλητικού
Ταλέντου στην Κύπρο στα Ετήσια
Βραβεία της Ένωσης Αθλητικογράφων
Κύπρου και παρουσιάζοντας τα Πρώτα
Βραβεία Αθλητικογράφων.
Η Τράπεζα συμμετείχε σε μια
κοινή πρωτοβουλία του Συνδέσμου
Τραπεζών και του Junior
Achievement Cyprus (JA Cyprus)
σχετικά με τη χρηματοπιστωτική
επιμόρφωση. Η Τράπεζα συμμετείχε
με δύο σύμβουλους σε εργαστήρια
που ασχολήθηκαν με τον «Έξυπνο
Καταναλωτισμό» (Spending Smartly)
και με τα «Οικονομικά για Επιτυχία»
(Economics for Success).

Η Τράπεζα έχει παραχωρήσει
οικονομική και άλλη υποστήριξη
σε αρκετούς Μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς, όπως:
• Αθλητικές Ομοσπονδίες, με
έμφαση τα παιδιά και τους νέους
• Ακαδημίες Αθλητισμού, με έμφαση
τα παιδιά και τους νέους
• Healthy Lifestyle Camp Cyprus
• Oxygono
• Round Table 7
• Κυπριακή Αθλητική Ομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία
• Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας
• Σχολεία όλων των επιπέδων, για
υποστήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη
• Σώμα Προσκόπων Κύπρου
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ΔΩΡΕΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τις εσωτερικές
πολιτικές, έγινε δωρεά 110 γραφείων,
1.200 καρεκλών, 68 τραπεζιών, 265
ντουλαπιών σε Μη Κερδοσκοπικούς
Οργανισμούς. Η Τράπεζα δώρισε

συντηρημένο περιττό εξοπλισμό
γραφείου και τεχνολογικό εξοπλισμό
για να καλύψει τις ανάγκες
διαφόρων Μη Κερδοσκοπικών
Οργανισμών και Συνδέσμων, αλλά

και σε σχολεία και την Εθνική
Φρουρά, σε συνεργασία με το Τμήμα
Προμηθειών και την Υπηρεσία
Τεχνολογίας και Πληροφορικής της
Τράπεζας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΩΡΕΕΣ
Με βάση την Πολιτική Δωρεών,
Χορηγιών και Συνεργασιών του
Συγκροτήματος, το Συγκρότημα δεν
χρηματοδοτεί πολιτικά κόμματα

ή σωματεία/οργανώσεις που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με
οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα. Δεν
πραγματοποιήθηκαν δωρεές

πολιτικού χαρακτήρα κατά το 2020
σύμφωνα με τις σχετικές πολιτικές.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια του 2020,
οι εργαζόμενοι της Τράπεζας
Κύπρου υποστήριξαν εθελοντικά
φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα
και άτομα που έχουν ανάγκη:
• Η Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και
Διεθνών Επιχειρήσεων υποστήριξε
την Παγκύπρια Ομοσπονδία
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και
τον Σύνδεσμο για Παιδιά με
Καρκίνο και Συναφείς Παθήσεις
«Ένα Όνειρο μια Ευχή» με το ποσό
των €1.225.         
• Ο Τομέας Διεθνών Τραπεζικών
Εργασιών παρείχε στον
Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Βαγόνι
Αγάπης» και σε άπορες
οικογένειες τρόφιμα.       
• Η Διεύθυνση Συμμόρφωσης
υποστήριξε τον Αντικαρκινικό
Σύνδεσμο Κύπρου, τον Παγκύπριο
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Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και
Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ) και οικογένειες
με οικονομικά προβλήματα,
προσφέροντας το ποσό των €610
που συγκεντρώθηκε από δωρεές
και παζαράκια.         
• Η Διεύθυνση Κινδύνων υποστήριξε
το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας
με το ποσό των €2.504 που
συγκεντρώθηκε από τις πωλήσεις
έργων χειροτεχνίας κατά τις μέρες
του Πάσχα και των Χριστουγέννων.         
• Η Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης συγκέντρωσε το ποσό
των €2.840 για τον Σύνδεσμο για
Παιδιά με Καρκίνο και Συναφείς
Παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή»,
πουλώντας μάσκες και βραχιόλια.         
• Το Τμήμα Κεντροποιημένων
Εργασιών υποστήριξε οικογένειες
που πάσχουν από καρκίνο με
δωρεά €1.000.         

• Η Διεύθυνση Αναδιάρθρωσης
και Ανάκτησης Χρεών υποστήριξε
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο
Κύπρου, αγοράζοντας έργα τέχνης
ύψους €160.         
• Η Υπηρεσία Καρτών και Πληρωμών
έστειλε χριστουγεννιάτικα δώρα σε
 στενούς συνεργάτες και προσέφερε
την αντίστοιχη αξία κάθε δώρου
που δόθηκε σε ισοδύναμο
χρηματικό ποσό στον
Σύνδεσμο για Παιδιά με Καρκίνο
και Συναφείς Παθήσεις «Ένα
Όνειρο μια Ευχή». Το συνολικό
ποσό που δόθηκε ανήλθε στα
€500.
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ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΤΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΦΥΛΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙ
ΤΟΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΛΙΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΑΙΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
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ZΩΗ
ΣΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΣΤΕΡΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
ZΩΗ
ΣΤΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

Οι Άνθρωποί μας

Η πανδημία COVID-19 λειτούργησε ως κλήση αφύπνισης για υφιστάμενα
εύθραυστα συστήματα. Η Τράπεζα ενήργησε γρήγορα για να προστατεύσει
τους ανθρώπους της και να προστατεύσει τη σωματική και ψυχική υγεία
των οικογενειών τους. Η εφαρμογή του Σχεδίου Επιχειρηματικής Συνέχειας
σε εκδοχή Πανδημίας και ορισμένων πρωτοβουλιών ευεξίας, βοήθησε την
Τράπεζα να αντιμετωπίσει την πρόκληση, να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις
της καθώς και στις προσδοκίες των ανθρώπων της. Το Σχέδιο Πανδημίας
ενεργοποιήθηκε στις 9 Μαρτίου 2020, ημέρα εντοπισμού του πρώτου
κρούσματος COVID-19 στην Κύπρο.
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΗΣ
Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει
τη σημασία της επένδυσης στην
ενδυνάμωση και ανάπτυξη των
ανθρώπων της. Οι εργαζόμενοι
αποτελούν τους καλύτερους
πρεσβευτές για την Τράπεζα και
καθορίζουν την αντίληψη του
κοινού. Αποτελούν βασικό παράγοντα

για την επίτευξη του Στρατηγικού
Σχεδίου και των στόχων της
Τράπεζας. Έχουν εξουσιοδοτηθεί,
κατά πρώτο και κύριο λόγο, να
κάνουν το σωστό για τους πελάτες,
την κοινωνία, τους μετόχους και
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Κατά
τη διάρκεια του 2020, η Τράπεζα

εστίασε στη μείωση των επιπτώσεων
της πανδημίας στους εργαζόμενους
της, στη διατήρηση ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος και στη συνέχιση της
εργασίας με ειλικρινή πρόθεση να
διατηρήσει ένα θετικό εργασιακό
περιβάλλον.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ

2020

Γυναίκες: 1.915 (60,3%)
Άνδρες: 1.259 (39,7%)
Σύνολο: 3.174 (100%)

2019

Γυναίκες: 1.997 (60,2%)
Άνδρες: 1.321 (39,8%)
Σύνολο: 3.318 (100%)

2018

Γυναίκες: 2.254 (59,7%)
Άνδρες: 1.523 (40,3%)
Σύνολο: 3.777 (100%)

Μέση Ηλικία Εργαζομένων

46 Γυναίκες

48 Άνδρες
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Κατανομή Εργαζομένων ανά Φύλο και Επαρχία:

Γυναίκες: 1.275
Άνδρες: 885
Σύνολο: 2.160

Γυναίκες: 111
Άνδρες: 61
Σύνολο: 172

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 68,1%
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 2,4%

ΛΑΡΝΑΚΑ 7,2%
ΠΑΦΟΣ 5,3%

Γυναίκες: 43
Άνδρες: 33
Σύνολο: 76

ΛΕΜΕΣΟΣ 17%

Γυναίκες: 352
Άνδρες: 186
Σύνολο: 538

Γυναίκες: 134
Άνδρες: 94
Σύνολο: 228

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τύποι Εργοδότησης
και Σύμβασης Εργασίας

2020
Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

%

1.915

1.255

3.170

99,87%

Χωρίς συλλογική σύμβαση
εργασίας

0

4

4

0,13%

Σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου

7

9

16

100,00%

Εργαζόμενοι πλήρους
απασχόλησης*

1.875

1.249

3.124

98,92%

Εργαζόμενοι μερικής
απασχόλησης*

33

1

34

1,08%

Με συλλογική σύμβαση εργασίας

* Δεν περιλαμβάνει εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

2

117

1.109

1.546

400

332
659

46
2

222

777

71

887
178

Ηλικιακή ομάδα Ηλικιακή ομάδα
κάτω των 25 ετών
25 - 34

Ηλικιακή ομάδα
35 - 44
Γυναίκες

Ανάλυση Εργαζομένων
ανά Θέση Εργασίας

Ηλικιακή ομάδα
45 - 54

Ηλικιακή ομάδα
άνω των 54

Άνδρες

Αριθμός

%

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

Γυναίκες

Άνδρες

252

358

610

41,3%

58,7%

Μη Διευθυντές

1.663

901

2.564

64,9%

35,1%

Σύνολο

1.915

1.259

3.174

Διευθυντές

Χρόνια Υπηρεσίας

Αριθμός

%

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

Γυναίκες

Άνδρες

<1 Έτος

12

21

33

36,4%

63,6%

1-10 Χρόνια

84

88

172

48,8%

51,2%

11-20 Χρόνια

826

389

1.215

68,0%

32,0%

21-30 Χρόνια

838

628

1.466

57,2%

42,8%

31-41 Χρόνια

155

133

288

53,8%

46,2%

1.915

1.259

3.174

60,3%

39,7%

Σύνολο
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Ανάλυση αποχωρήσεων

4,8%

4,8%

Απολύσεις: 1
Συνταξιοδοτήσεις: 1
Λήξη σύμβασης: 0
Παραιτήσεις: 19
Σύνολο: 21

90,4%

Προσλήψεις
Εργαζομένων
Λευκωσία

Ηλικιακή
Ομάδα κάτω
των 25 Ετών

Ηλικιακή
Ομάδα 25-34

Ηλικιακή
Ομάδα 35-44

Ηλικιακή
Ομάδα 45-54

Ηλικιακή
Ομάδα άνω
των 54

1

20

13

3

1

Εισερχόμενα: 0,01%
Γυναίκες

1

7

5

1

1

Άνδρες

0

13

8

2

0

Σύνολο

1

20

13

3

1

Ηλικιακή
Ομάδα κάτω
των 25 Ετών

Ηλικιακή
Ομάδα 25-34

Ηλικιακή
Ομάδα 35-44

Ηλικιακή
Ομάδα 45-54

Ηλικιακή
Ομάδα άνω
των 54

Λευκωσία

0

6

5

4

5

Πάφος

0

0

1

0

0

Σύνολο

0

6

6

4

5

Κύκλος
Εργαζομένων

Εξερχόμενα: 0,006%
Γυναίκες

0

4

4

2

2

Άνδρες

0

2

2

2

5

Σύνολο

0

6

6

4

5

Δεν συμπεριλαμβάνονται 100 εργαζόμενοι οι οποίοι αποχώρησαν από την Τράπεζα Κύπρου για να συμμετέχουν
στην Gordian
Το λογισμικό διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας Κύπρου δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες βάσει αυτής της
κατηγοριοποίησης ηλικιακών ομάδων.
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Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας
Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας
μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω
του internal portal σε ενημερωτικά
φυλλάδια και οδηγίες για διάφορα
θέματα Υγείας και Ασφάλειας,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ
άλλων, απινιδωτών, πυρασφάλειας,
ψυχικής υγείας, ανύψωση και
μετακίνηση βάρους, εργασία
με οθόνες, πρώτες βοήθειες
κ.λπ. Διατίθενται επίσης οδηγίες

ασφαλείας, καθώς και διαδρομές
διαφυγής και σχέδια έκτακτης
ανάγκης για τα κτήρια της Τράπεζας.
Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα
έγγραφα για τη διαχείριση θεμάτων
Υγείας και Ασφάλειας (αρχείο
καταγραφής επισκεπτών, έγγραφα
αναφοράς συμβάντων, καταγραφή
εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και
οδηγίες σχετικά με τον σκοπό και

τη χρήση των εγγράφων. Μια νέα
ειδική ενότητα για τα μέτρα και τις
ενημερώσεις του COVID-19 είναι
επίσης διαθέσιμη σε όλους τους
εργαζόμενους. Διατίθενται επίσης
εγκύκλιοι για την υγεία και την
ασφάλεια και πληροφορίες σχετικά
με την κυπριακή νομοθεσία για την
Υγεία και την Ασφάλεια (κάπνισμα,
ελάχιστες απαιτήσεις Υγείας και
Ασφάλειας κ.λπ.).

22

78

8

38

43

Όλα

ασκήσεις εκκένωσης
απινιδωτές στις
παγκύπρια σε περιπτώσεις εγκαταστάσεις για
έκτακτης ανάγκης κατά τη
προσωπικό και πελάτες
διάρκεια σεισμού, πυρκαγιάς
ή άλλου

εργαζόμενοι αντιμετώπισαν
απειλητικά περιστατικά

απειλητικά περιστατικά
κατά εργαζομένων

απινιδωτές
εγκαταστάθηκαν το 2020

τα κτήρια επιθεωρήθηκαν
για Υγεία & Ασφάλεια

6

4 γυναίκες
2 άνδρες
είχαν εργατικά ατυχήματα

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 112,5 ώρες εκπαίδευσης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.
Δείκτες Υγείας και
Ασφάλειας

Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

Εργάσιμες ημέρες

476.835

313.491

790.326

Ημέρες αναρρωτικής άδειας

16.708

6.214

22.922
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ KATA ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Η Τράπεζα εφάρμοσε το Σχέδιο
Πανδημίας από τον Φεβρουάριο
του 2020, πολύ πριν από το πρώτο
επιβεβαιωμένο κρούσμα στην
Κύπρο. Το 2021, η Ομάδα Διαχείρισης
Περιστατικών Πανδημίας και η
Επιτροπή Διαχείρισης Κρίσεων
συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά
και να αξιολογούν την κατάσταση σε

τακτική βάση (τουλάχιστον εβδομαδιαία
ή συχνότερα, εάν χρειάζεται), ώστε να
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά και
αποδοτικά σε οποιαδήποτε ζητήματα σε
περίπτωση ανάγκης.
Το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας
της Τράπεζας προέβλεπε ότι ένας
κατάλληλος αριθμός εργαζομένων
κάθε Διεύθυνσης θα εργαζόταν

τόσο από το σπίτι, όσο και από
εξουσιοδοτημένους χώρους
της Επιχειρησιακής Συνέχειας,
ακολουθώντας το μοντέλο των
«διαιρεμένων λειτουργιών». Το 18%
των εργαζομένων εξακολουθούσαν
να εργάζονται από το σπίτι στις 18
Ιανουαρίου 2021, κυρίως για σκοπούς
Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Τύπος απουσίας

Εργαζόμενοι

Εργάσιμες
μέρες

Ημερολογιακές
ημέρες

Ευπαθή άτομα

192

4.665

7.430

Ο μισθός πληρώθηκε πλήρως από
την Τράπεζα

7.048

Άδεια άνευ αποδοχών.
Χρηματοδότηση από την κυβέρνηση
(Ειδικά Σχέδια για την πανδημία
COVID-19)

Ειδική άδεια - φροντίδα
παιδιών

227

Οι συναντήσεις της Επιτροπής
Πανδημίας (PIMT-Pandemic Incident
Management Team) διασφάλισαν
ότι η αντίδραση της Τράπεζας
αναφορικά με τη συνεχιζόμενη
πανδημία ανταποκρινόταν ή
και υπερέβαινε τις επίσημες
προδιαγραφές του Υπουργείου
Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας. Η Επιτροπή
πραγματοποιούσε τηλεδιασκέψεις σε
καθημερινή βάση, διασφαλίζοντας
την ταχεία έγκριση αιτημάτων και
οδηγιών σχετικά με τη λειτουργία
των διαφόρων Διευθύνσεων.
Μια ομάδα εργαζομένων της
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
ανέλαβε να παρέχει συνεχή βοήθεια
και υποστήριξη σε εργαζόμενους
που επηρεάστηκαν από την πανδημία
COVID-19 (ψυχολογική υποστήριξη
και καθοδήγηση σε καθημερινή
βάση μέσω τηλεφώνου).
Ένα βίντεο με τίτλο «Είμαστε πιο
δυνατοί μαζί» αναρτήθηκε στο
internal portal για να ενημερώσει
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4.677

τους εργαζόμενους σχετικά με
όλες τις πρωτοβουλίες του Σχεδίου
Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business
Continuity Plan) που τέθηκαν σε
εφαρμογή λόγω της πανδημίας
COVID-19.
• Χώροι εργασίας/γραφεία
αξιολογήθηκαν σε σχέση με το
σχετικό πρωτόκολλο.
• Τοποθετήθηκαν διαχωριστικά
στα γραφεία για να εξασφαλιστούν
αποστάσεις.
• Παρασχέθηκαν ακουστικά για
τηλεδιασκέψεις.
• Οι υποδομές αναβαθμίστηκαν για
να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή
συνέχεια.
• Οι κανόνες προσωπικής
προστασίας και υγιεινής που
ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο
Υγείας τηρήθηκαν αυστηρά.
• Πρόσθετες ειδικές οδηγίες για την
προσωπική προστασία και υγιεινή
κοινοποιήθηκαν εσωτερικά.
• Παραχωρήθηκαν φορητοί
υπολογιστές για τη διευκόλυνση
της εξ αποστάσεως εργασίας.

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
λαμβάνει προληπτικά μέτρα όπως
η παροχή μασκών σε όλα τα μέλη
του προσωπικού, αντισηπτικά κ.λπ.
Άλλα μέτρα περιλαμβάνουν την
απαγόρευση μετακίνησης μεταξύ
ορόφων και περιορισμένη χρήση
ανελκυστήρων. Ταυτόχρονα, ένα
συγκεκριμένο σχέδιο υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο του Σχεδίου
Επιχειρησιακής Συνέχειας, ώστε η
λειτουργία εξυπηρέτησης πελατών
να μην επηρεαζόταν σε περίπτωση
επιβεβαιωμένου περιστατικού
COVID-19.
H Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και
Διεθνών Επιχειρήσεων ενέκρινε
τον υψηλότερο δυνατό αριθμό
αδειών «εργασίας από το σπίτι»
και οι εργαζόμενοι των τμημάτων
χωρίστηκαν σε ομάδες χωρίς μεταξύ
τους επαφή και εργάστηκαν εκ
περιτροπής για να αποτρέψουν την
εξάπλωση της πανδημίας.

Η Διεύθυνση Διεθνών Τραπεζικών
Εργασιών αντέδρασε γρήγορα
στις προειδοποιητικές ενδείξεις
λόγω του αριθμού πελατών
από το εξωτερικό. Λήφθηκαν
επιπλέον μέτρα για πρόληψη της
εξάπλωσης της νόσου, πριν από την
εισαγωγή των επίσημων μέτρων:
ενθαρρύνθηκαν οι συναντήσεις μέσω
τηλεδιασκέψεων, ενώ οι προσωπικές
συναντήσεις ήταν περιορισμένες και
πραγματοποιήθηκαν με πελάτες που
δεν είχαν πρόσφατα ταξιδέψει.
Η Διεύθυνση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων εφάρμοσε ένα ισχυρό
σχέδιο δράσης όταν ανακοινώθηκε
το πρώτο επιβεβαιωμένο περιστατικό
μόλυνσης στην Κύπρο. Οι βασικές
του λειτουργίες και ο απαιτούμενος
ελάχιστος αριθμός προσωπικού
προσδιορίστηκαν, ώστε να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία. Στη
συνέχεια καταρτίστηκε ένα σχέδιο
δύο μηνών για την εκ περιτροπής και

την εξ αποστάσεως εργασία.
Λήφθηκαν άμεσα μέτρα για τη
διασφάλιση της λειτουργίας των
καταστημάτων, από τη Διεύθυνση
Λιανικής Τραπεζικής:
• Μέτρα κατά της εξάπλωσης της
πανδημίας μεταξύ των
εργαζομένων (εγκατάσταση
προστατευτικών διαχωριστικών
μεταξύ των θέσεων του
προσωπικού και των θέσεων των
επισκεπτών, ειδική απολύμανση
των χώρων, χορήγηση μασκών
και αντισηπτικών, θερμόμετρα,
παρακολούθηση ατόμων στα
καταστήματα).
• Μέτρα για την αποφυγή
συγχρονισμού (μείωση των
συναλλαγών που
πραγματοποιούνται στα ταμεία,
μαζική δωρεάν έκδοση
χρεωστικών καρτών για ανέπαφες
συναλλαγές/χρήση του δικτύου
ATM, για εμπορικούς πελάτες -

τοποθέτηση των επιταγών
μετρητών τους σε ειδικούς
φακέλους και παράδοση τους
στα καταστήματα, έτσι ώστε να
τυγχάνουν επεξεργασίας χωρίς
τη φυσική παρουσία πελατών,
ενημέρωση δεδομένων μέσω
τηλεφωνικών κέντρων pop-up).
• Κλειστά καταστήματα για το κοινό
εκ περιτροπής για περίοδο μιας
εβδομάδας, ενώ οι εργαζόμενοι
συνέχισαν να εργάζονται εντός τους.
• Διασφάλιση ενός αποθεματικού
(ένας αριθμός εργαζομένων να
μπορεί να εργαστεί σε αυτό εξ
αποστάσεως) ώστε τα καταστήματα
να μπορούν να ανοίξουν ξανά
σε σύντομο χρονικό διάστημα
σε περίπτωση αναστολής λόγω
περιστατικών COVID-19.
• Περιορισμός εξυπηρέτησης
ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων
στα καταστήματα στην αρχή της
εργάσιμης μέρας (08:00-10:00).
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ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η Τράπεζα έχει αναπτύξει πολιτικές
για τη διασφάλιση της ισότητας των
φύλων, της διαφορετικότητας και της
ένταξης. Η Τράπεζα λειτουργεί βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων σχετικά
με τις δεξιότητες, τη δεοντολογία
και την εμπειρία, ανεξαρτήτως
χρώματος, φυλής, εθνικότητας/
εθνότητας, αναπηρίας, ηλικίας,
φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού

προσανατολισμού ή πολιτικών
πεποιθήσεων. Διατίθενται πολιτικές,
διαδικασίες, εκπαίδευση και μια
σειρά εργαλείων για να διασφαλιστεί
ότι η Τράπεζα καλλιεργεί κουλτούρα
αξιοκρατίας και δικαιοσύνης. Η
Τράπεζα διατηρεί πολιτική μηδενικής
ανοχής απέναντι στις διακρίσεις, την
παρενόχληση και τον εκφοβισμό, η
οποία στοχεύει στον αποτελεσματικό

χειρισμό και την τελική εξάλειψη
οποιασδήποτε μορφής
παρενόχλησης, διακρίσεων ή
άδικης μεταχείρισης. Δεν υπάρχει
οποιαδήποτε απόκλιση μισθού σε
οποιαδήποτε βαθμίδα και η αναλογία
μισθών (ανά βαθμό σε όλη την
Τράπεζα) των γυναικών προς τους
άνδρες είναι 1 προς 1.

1η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ
Ιθαγένεια

Αριθμός

% άλλων ιθαγενειών

Αυστραλιανή

1

1,16%

Αυστριακή

1

1,16%

Βρετανική

13

15,12%

Βουλγαρική

1

1,16%

Κολομβιανή

1

1,16%

Ελληνική

62

72,09%

Μολδαβική

1

1,16%

Ρωσική

3

3,49%

Ουκρανική

2

2,33%

Σερβική

1

1,16%

Κυπριακή

3.072

97,28%

Σύνολο

3.158

100,00%

2η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ (1η ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ - ΚΥΠΡΙΑΚΗ)
Ιθαγένεια

Αριθμός

% άλλων ιθαγενειών

Αμερικανική

1

2,13%

Αυστραλιανή

6

12,77%

Βρετανική

20

42,55%

Καναδική

3

6,38%

Γερμανική

1

2,13%

Ελληνική

7

14,89%

Ουγγρική

1

2,13%

Νέας Ζηλανδίας

1

2,13%

Ρωσική

1

2,13%

Νοτιοαφρικανική

5

10,64%

Σουηδική

1

2,12%

Σύνολο

47

100,00%
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ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Βασικές πολιτικές και σχετικές
διαδικασίες, περιλαμβανομένων του
Κώδικα Αντιμετώπισης Σεξουαλικής
Παρενόχλησης και της Διαδικασίας
Παραπόνων, αποσκοπούν στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση και
εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής
παρενόχλησης, διακρίσεων ή άδικης

μεταχείρισης. Το Συγκρότημα
εξετάζει τις υποθέσεις ιεραρχικά και,
αν παραστεί ανάγκη, οι υποθέσεις
μπορούν να οδηγηθούν στην
Επιτροπή Προσωπικών Παραπόνων,
η οποία είναι το ανώτατο όργανο
σύμφωνα με τις εγκεκριμένες
πολιτικές και διαδικασίες.

Το Συγκρότημα εφαρμόζει επίσημες
διαδικασίες επίλυσης διαφορών
προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλα
τα παράπονα επιλύονται κατάλληλα
και γρήγορα και όλες οι υποθέσεις
αντιμετωπίζονται με τον μέγιστο
σεβασμό και ευαισθησία.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Οι εργαζόμενοι της Τράπεζας
δικαιούνται ένα αριθμό ωφελημάτων
βάσει των διατάξεων της
Συλλογικής Σύμβασης. Οι παροχές
περιλαμβάνουν ασφάλιση ζωής,
υγειονομική περίθαλψη και ταμείο

προνοίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι
δικαιούνται χαμηλότοκα δάνεια
αυτοκινήτου, στεγαστικά και φοιτητικά
δάνεια. Επιπρόσθετα, από το 2020, οι
εργαζόμενοι μπορούν να αλλάξουν
το καθεστώς εργοδότησής τους σε

Άδεια μητρότητας 2020

μερική απασχόληση ή να αιτηθούν
μακροχρόνιας άδειας άνευ απολαβών.
Όλες οι εργαζόμενες γυναίκες
δικαιούνται, βάσει νόμου, άδεια
μητρότητας.

Αριθμός γυναικών

Άδειες μητρότητας που λήφθηκαν το 2020

63

Επιστροφές από την άδεια μητρότητας 2020

45

Ιατρικό ταμείο

€4,9 εκατ.

Γενικό Σύστημα
Υγείας (ΓΕΣΥ)

€3,7 εκατ.

Ασφάλειες ζωής

€1,47 εκατ.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
Εργαλείο Εταιρικής Κοινωνικής
Συνεργασίας: Yammer
Το εργαλείο κοινωνικής συνεργασίας
της Τράπεζας, το Yammer, τέθηκε
σε λειτουργία τον Μάρτιο του
2020. Πρόκειται για ένα εργαλείο
εσωτερικής αμφίδρομης
επικοινωνίας που επιτρέπει στους
εργαζόμενους να συνδεθούν και
να συνεργαστούν με συναδέλφους
και ανώτερα διοικητικά στελέχη
σε όλο το εύρος της εταιρείας σε
πραγματικό χρόνο. Το Yammer είναι
εύκολα προσβάσιμο τόσο εντός όσο
και εκτός γραφείου. Πρόκειται για
ένα μεγάλο πλεονέκτημα ειδικά
κατά τη διάρκεια της περιόδου της
πανδημίας COVID-19.
Το Yammer είναι ένα προαιρετικό
εργαλείο για τους εργαζόμενους.
Ωστόσο, το 2020, ο κύριος στόχος της
Τράπεζας ήταν να τους παρακινήσει να
ενταχθούν στην Κοινότητα Yammer της
Τράπεζας Κύπρου.
Στο τέλος του έτους, η συμμετοχή
των εργαζομένων είχε φτάσει το 53%.
• Χρήστες που εντάχθηκαν: 1.768
• Ομάδες που δημιουργήθηκαν: 126
• Μηνύματα που δημοσιεύτηκαν: 3.967
Το 2021, σχεδιάζεται μια
νέα σειρά δραστηριοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων «Random Acts
of Kindness» και Ευαισθητοποίηση για
Διεθνείς Ημέρες.
Συνεργασία με τον CEO
Κατά τη διάρκεια του 2020
πραγματοποιήθηκαν αρκετές
συναντήσεις για να επιτρέψουν μια
ειλικρινή και ανοιχτή σχέση μεταξύ
του Διευθύνοντος Συμβούλου και των
εργαζομένων.
Book a Seat with the CEO: Κατά
τη διάρκεια του 2020,

ΑΡΙΘΜΟΣ OPEN DAYS

20

2020

17

2019
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37

2018

πραγματοποιήθηκαν δύο εκδηλώσεις
«Book a seat with the CEO»,
μία με τη φυσική παρουσία
των συμμετεχόντων και μία
διαδικτυακή. Συμμετείχαν συνολικά
24 εργαζόμενοι. Το πρόγραμμα
αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας.
CEO Corner: Σε μηνιαία βάση
δημοσιεύτηκαν στο internal portal και
το Yammer «inspirational quotes»
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Κατά τη διάρκεια του 2020, ο
Διευθύνων Σύμβουλος μοιράστηκε 22
ανακοινώσεις με τους εργαζόμενους
για σημαντικά θέματα, όπως ο
Κώδικας Δεοντολογίας, τα βραβεία, η
διαχείριση κινδύνων, η γραφειοκρατία,
τα οικονομικά αποτελέσματα και η
Γραμμή Ανώνυμης/Εμπιστευτικής
Αναφοράς (Whistleblowing).
Open Days: Το 2020, και παρά την
πανδημία οργανώθηκαν συνολικά 20
Open Days. Κατά τη διάρκεια αυτών
των ημερών, οι εργαζόμενοι είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν διάφορα
θέματα με τον/την Διευθυντή/τρια
τους, να μοιραστούν σκέψεις ή να
κάνουν εισηγήσεις.
Οι βέλτιστες πρακτικές υιοθετούνται
από τις Διευθύνσεις σε ολόκληρη την
Τράπεζα ενώ ενθαρρύνεται πάντα
η ανοιχτή επικοινωνία. Μηνιαίες
«catch-up» ή «ad hoc» συναντήσεις
διοργανώνονται για σκοπούς
καθοδήγησης ή ανατροφοδότησης.
Προγραμματίζονται επίσης
μηνιαίες, τριμηνιαίες και ad hoc
συναντήσεις εργαζομένων. Επιπλέον,
διοργανώνονται εκδηλώσεις ενίσχυσης
της ομαδικότητας σε επίπεδο Τμήματος
ή Διεύθυνσης, π.χ. χριστουγεννιάτικες
έξοδοι ή κοινωνικές εκδηλώσεις
για ενίσχυση του ομαδικού

πνεύματος. Δυστυχώς, όλες οι
εκδηλώσεις και δραστηριότητες
ανάπτυξης σχέσεων των εργαζομένων
ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας.
Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 297
διά ζώσης συναντήσεις σε όλα τα
τμήματα το 2020 σε μια προσπάθεια
δημιουργίας καναλιών άμεσης
επικοινωνίας μεταξύ των διευθυντών
και των μελών των Διευθύνσεων.
Έρευνα Διευθυντικών Πρακτικών
και Αξιολογήσεις 360ο
Οι έρευνες αξιολόγησης Διευθυντικών
στελεχών στοχεύουν στην αύξηση
της αυτογνωσίας των διευθυντών, την
αναγνώριση περιοχών ανάπτυξης
και στην διευκόλυνση του διαλόγου /
ανατροφοδότησης και συμβουλευτικής
καθοδήγησης με τη διευθυντική ομάδα.
Το 2020 η Τράπεζα προχώρησε με την
αξιολόγηση διευθυντικών στελεχών σε
όλα τα επίπεδα ιεραρχίας αξιοποιώντας
τα εργαλεία Αξιολόγησης 360ο και της
Έρευνας Διευθυντικών Πρακτικών.
• Πληροφορίες για την Αξιολόγηση 360ο
Συμμετέχοντες: 40 Διευθυντές σε
επίπεδο N-2/N-3
Αξιολογητές: Σύνολο 977
αξιολογητές (Διευθυντής, Συνεργάτες,
Υφιστάμενοι)
Ποσοστό συμμετοχής: 90%
Η έρευνα περιελάμβανε 41 ερωτήσεις
και κάλυπτε 8 διευθυντικές πτυχές.
• Πληροφορίες για την Έρευνα
Διευθυντικών Πρακτικών
Συμμετέχοντες: 467 Διευθυντές /
Προϊστάμενοι
Αξιολογητές: Σύνολο 3.642
(Υφιστάμενοι και Αυτό-αξιολόγηση)
Ποσοστό συμμετοχής: 80%
Η έρευνα περιελάμβανε 47 ερωτήσεις
και κάλυπτε 15 διευθυντικές πτυχές/
πρακτικές.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

65

2020

40

2019

188
2018

Έρευνα Απόψεων Προσωπικού
Η Έρευνα Απόψεων Προσωπικού
διεξάγεται σε ετήσια βάση και
στοχεύει στην αξιολόγηση των
επιπέδων δέσμευσης και αφοσίωσης
των εργαζομένων, καθώς και στον
εντοπισμό τομέων που χρειάζονται
προσοχή και χρήζουν βελτίωσης
στο μέλλον. Το 2020, το 63% των

εργαζομένων συμμετείχε στην
έρευνα.
Έρευνα Ικανοποίησης Εσωτερικών
Συνεργατών
Η Έρευνα Ικανοποίησης Εσωτερικών
Συνεργατών προσφέρει στους
εργαζόμενους την ευκαιρία
να αξιολογήσουν το επίπεδο
εξυπηρέτησης που λαμβάνουν από

τα διάφορα εσωτερικά τμήματα της
Τράπεζας. Το 2020, πραγματοποιήθηκε
μια έρευνα για τρία Τμήματα των
Κεντροποιημένων Εργασιών της
Διεύθυνσης Λειτουργικών Εργασιών
και Διαχείρισης Κόστους: Τμήμα
Εγγράφων Χρηματοδοτήσεων (ΤΕΧ),
Τμήμα Πληρωμών (ΤΠ), Εμπορικές
Εργασίες (ΕΕ).

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

6 εβδομάδες

3

Διάρκεια

Τμήματα

Δυνατά Σημεία

ΤΠ

ΕΕ

ΤΕΧ

Ευγενική συμπεριφορά
του προσωπικού

95%

93%

83%

Προθυμία των εργαζομένων
να εξυπηρετήσουν

94%

92%

78%

Επίπεδο γνώσης εργασίας

93%

94%

84%

Ευκολία επικοινωνίας

77%

84%

55%

Χρόνος Ανταπόκρισης
Αιτήματος

89%

87%

56%

Ανατροφοδότηση για
μη έγκριση/εκτέλεση/
επεξεργασία:

87%

87%

70%

31%

Ποσοστό συμμετοχής

Περιοχές Βελτίωσης

*% θετικών απαντήσεων

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (whistleblowing)
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας
της Τράπεζας, όλοι οι εργαζόμενοι
έχουν ηθική υποχρέωση να
καταγγέλλουν καλή τη πίστει θέματα
που τους ανησυχούν, σε περίπτωση
που αυτά επηρεάζουν πελάτες,
συναδέλφους, μετόχους ή το ευρύ
κοινό. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Ελέγχου του Συγκροτήματος ενεργεί
ως Whistleblowing Champion. Η
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι
υπεύθυνη για τα κανάλια καταγγελιών,
αξιολογεί τις πληροφορίες που
λαμβάνονται και διεξάγει έρευνες, αν
καταστεί απαραίτητο. Τα αποτελέσματα
της έρευνας επιτρέπουν στην Τράπεζα

να αναλάβει δράση προκειμένου να
αντιμετωπίσει τυχόν ζητήματα που
έχουν εντοπιστεί. Όλοι οι εργαζόμενοι
ενθαρρύνονται να εκφράζουν έγκαιρα
τις ανησυχίες τους σχετικά με τις
πρακτικές ή συμπεριφορές στον χώρο
εργασίας.
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ
Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι της
Τράπεζας (ένα εντυπωσιακό 97,6%)
είναι μέλη της Ένωσης Τραπεζικών
Υπαλλήλων Κύπρου. Σύμφωνα
με το άρθρο 21.2 και το άρθρο 11
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το
δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι,

συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος στις συνδικαλιστικές
οργανώσεις και της ένταξης
σε αυτές, είναι συνταγματικά
κατοχυρωμένο. Αυτά τα δικαιώματα
αντικατοπτρίζονται επίσης στο άρθρο
21 του Συντάγματος της Κυπριακής
Δημοκρατίας (1960, τροποποιημένο

2013). Η Ένωση Τραπεζικών
Υπαλλήλων Κύπρου εγγράφηκε
ως συνδικαλιστική οργάνωση το
1956 και παραμένει ο μοναδικός
εκπρόσωπος των εργαζομένων στον
τραπεζικό τομέα. Υπάρχει επίσης μια
συλλογική σύμβαση σε ισχύ.

ΕΥΕΞΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (WELL AT WORK)
Το 2020 η Τράπεζα έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση σε θέματα ψυχικής
υγείας. Έθεσε σε εφαρμογή
μηχανισμούς και ανέπτυξε εργαλεία
για την υποστήριξη των εργαζομένων
και των οικογενειών τους.
Η Γραμμή Υποστήριξης Εργαζομένων
επαναλειτούργησε κατά τη διάρκεια
της καραντίνας. Ήταν διαθέσιμη σε
όλους τους εργαζόμενους και τις
οικογένειές τους και επικεντρώθηκε
στην αντιμετώπιση τυχόν
ψυχολογικών προβλημάτων που
αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του
εγκλεισμού. Η Γραμμή Υποστήριξης
Εργαζομένων τυγχάνει εξωτερικής
διαχείρισης και όλα τα δεδομένα
παραμένουν εμπιστευτικά. Όλα τα
έξοδα καλύπτονται από την Τράπεζα.
Η Τράπεζα πληρώνει ένα ετήσιο
τέλος για αυτήν την υπηρεσία.
Το πρόγραμμα «Well at Work»
αναπροσαρμόστηκε και προσέφερε
μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων
για την ψυχική υγεία σε περίπου 100

εργαζόμενους. Περιλάμβανε θέματα
όπως:

οποία είναι ανοιχτή για όλους

• είδη γονικής επιμέλειας,

αριθμεί περίπου 1.800 μέλη και

• άγχος και ψυχική υγεία στο σπίτι
και στον χώρο εργασίας,

χρησιμοποιείται για την επικοινωνία

• σχέσεις μεταξύ γονέων και
παιδιών,

δράσεις που λαμβάνουν χώρα κατά

• ψυχολογικές προκλήσεις.

12 σύντομα βίντεο για τη σωματική

Μέχρι το τέλος του
2020, εισήχθη μια νέα
σειρά διαδικτυακών
σεμιναρίων «Well at Work» με την
ονομασία «U matter Webinars»
στοχεύοντας στη σωματική, ψυχική,
κοινωνική και οικονομική υγεία.

και ψυχική υγεία τα οποία

Το πρόγραμμα «Well at
Work» χρηματοδότησε δύο
επαναχρησιμοποιήσιμες μάσκες
προσώπου για όλους τους
εργαζόμενους, με τυπωμένα
τα λογότυπα Well at Work
και SupportCY.
Δημιουργήθηκε ομάδα «Well
at Work» στο Yammer, η

τους εργαζόμενους. Η ομάδα

σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις/
τη διάρκεια του έτους. Φιλοξένησε

παρουσίαζαν γιατροί και ψυχολόγοι.
Η πανδημία διέκοψε τις
προγραμματισμένες δραστηριότητες
με φυσική παρουσία για το 2020 και
το 2021 και ανάγκασε την Τράπεζα να
αναπροσαρμοστεί και να υιοθετήσει
νέες πρωτοβουλίες και ιδέες. Το
2021, το πρόγραμμα ευεξίας θα
συνεχίσει να προσφέρει τα
«U matter Webinars». Τα σεμινάρια
ψυχικής υγείας θα διεξαχθούν
ξανά το 2021 καθώς τα διαδικτυακά
σεμινάρια θα είναι ανοιχτά σε όλους
τους εργαζομένους.

WELL AT WORK

14

διαδικτυακά σεμινάρια μεσα στο 2020

5

3

2

για
Υγιεινή Διατροφή

για
Ψυχική Υγεία

~400

~150

~140

~100

για Οικονομικό
Προγραμματισμό

συμμετέχοντες
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για θέματα που
αφορούν στον
καρκίνο
συμμετέχοντες

συμμετέχοντες

4

συμμετέχοντες

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι άνευ προηγουμένου αλλαγές
του 2020 επιτάχυναν την
υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων
εκπαίδευσης, όπως ζωντανά
διαδικτυακά μαθήματα, μαθήματα
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
(e-learning) και διαδικτυακά
σεμινάρια (webinars). Παραδόθηκαν
εσωτερικά ζωντανά διαδικτυακά
προγράμματα μέσω τηλεδιασκέψεων
για διάφορα θέματα (δεξιότητες
διαχείρισης, εκπαίδευση
συστημάτων, συμμόρφωση),
τα σεμινάρια μετατράπηκαν σε

προγράμματα ηλεκτρονικής
εκπαίδευσης (π.χ. bancassurance
για 1.542 συμμετέχοντες με
πολλαπλά οφέλη για την Τράπεζα
και τους συμμετέχοντες όσον αφορά
χρόνο και κόστος). Σημειώθηκε
αναλογική αύξηση του αριθμού των
επιλογών ηλεκτρονικής εκπαίδευσης
που ήταν διαθέσιμες κατά τη
διάρκεια του έτους και αύξηση
στις παρακολουθήσεις τοπικών και
διεθνών διαδικτυακών συνεδρίων.
Το 2020 η Τράπεζα πέτυχε
τους στόχους του σχεδίου της

για ηλεκτρονική εκπαίδευση,
και ολοκληρώθηκαν όλα τα
κανονιστικά/υποχρεωτικά
προγράμματα κατάρτισης όπως
είχε προγραμματιστεί. Μαζί με
την Moody’s Analytics ξεκίνησε
και το πρόγραμμα «Credit Coach».
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στους
100 συμμετέχοντες προσφέρθηκε
μια διαδικτυακή προσέγγιση για
τη διάγνωση και τη βελτίωση
δεξιοτήτων βάσει σεναρίων στον
τομέα των χορηγήσεων.

192

Συνολικός αριθμός μοναδικών προγραμμάτων κατάρτισης

1.851

73

1.246

82

Γυναίκες

Ηλεκτρονική εκπαίδευση

Άνδρες

Διαδικτυακά

3.097

42

Σύνολο

9

Σύνολο διαδικτυακών μαθημάτων
για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
(53 ώρες)

7

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
εκπαιδεύτηκαν

Αίθουσα Διδασκαλίας

2 Γυναίκες (16 ώρες)
5 Άνδρες (37 ώρες)

Παρακολούθηση Προγραμμάτων
Κατάρτισης ανά Κατηγορία
Εργαζομένων

Συμμετέχοντες
Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

16

37

53

Διευθυντές

3.884

6.154

10.038

Μη Διευθυντές

24.824

13.502

38.326

Σύνολο

28.724

19.693

48.417

Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου

Παρακολούθηση Προγραμμάτων
Κατάρτισης ανά Κατηγορία
Εργαζομένων

Παρακολούθηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (σε ώρες)
Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

8,5

20,5

29

Διευθυντές

5.293,11

8.504,01

13.797,12

Μη διευθυντές

28.635,03

14.775,52

43.410,55

Σύνολο

33.936,64

23.300,03

57.236,67

Μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου
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Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Τράπεζας με τη συνεργασία των σχετικών Τμημάτων διαμορφώνει ένα πρόγραμμα
κατάρτισης σχετικό με τις ανάγκες του κάθε έτους.
Παρακολούθηση Προγραμμάτων
Κατάρτισης ανά Μέσο Παράδοσης

Αίθουσα
Διδασκαλίας

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση/
Διαδικτυακή

Σύνολο

Εκπαιδευτικές Ώρες

9.581,50

47.655,17

57.236,67

Εκπαιδευτικές Μέρες

1.277,5

6.354

7.631,5

Γυναίκες

Άνδρες

Διάρκεια Κατάρτισης

Κατάρτιση για την Καταπολέμηση
της Διαφθοράς και την Εταιρική
Διακυβέρνηση 2020

Καταπολέμηση της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς 2020
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

4

7

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

Ανώτερη Διεύθυνση

5

17

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

1.720

1.036

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

4

7

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

Ανώτερη Διεύθυνση

5

17

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

1.712

1.035

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

Λειτουργοί και Διευθυντές
Καταγγελίες Δυσλειτουργιών 2020

Λειτουργοί και Διευθυντές

Αξιολόγηση Καταλληλότητας (Σημείωση: θέματα εταιρικής διακυβέρνησης)
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

3

6

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

Ανώτερη Διεύθυνση

5

16

20’ διαδικτυακής
εκπαίδευσης

Κατάρτιση για την Παρεμπόδιση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες και την Πρόληψη Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Εκπαιδευτικές Ώρες

2.113,5

Εκπαιδευτικές Μέρες

281,8

Κατάρτιση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την
εταιρική διακυβέρνηση

Γυναίκες

Άνδρες

Ώρες εκπαίδευσης

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

8,5

20,5

29

Διευθυντές Διευθύνσεων

57

248,98

305,98

59,3%
40,7%

Κατάρτιση
γυναικών
108 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Κατάρτιση
ανδρών

192 προγράμματα κατάρτισης
πραγματοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του 2020

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Η οικοδόμηση μιας κουλτούρας
υψηλής απόδοσης είναι ένας από
τους σημαντικότερους στρατηγικούς
πυλώνες και προς αυτή την
κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκε
το 2020 ένας αριθμός αλλαγών
στο Πλαίσιο Διαχείρισης της
Απόδοσης. Οι αλλαγές περιλάμβαναν
την αύξηση του «ανθρώπινου
στοιχείου» στις αξιολογήσεις
απόδοσης (εξισορρόπηση των
Βασικών Δεικτών Απόδοσης
(KPI) και των Πτυχών Επίδοσης,
ώστε ο δείκτης των KPI προς τις
πτυχές να είναι 60%:40%), ενίσχυση
της Κουλτούρας Κινδύνου και
αναθεώρηση των Πτυχών Επίδοσης

ώστε να αντικατοπτρίζουν τις
αξίες και τη στρατηγική της
Τράπεζας. Μετά την ολοκλήρωση
των Αξιολογήσεων Απόδοσης,
πραγματοποιείται Έλεγχος Ποιότητας
Αξιολόγησης Απόδοσης μεταξύ
ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος
για την εκτίμηση της ποιότητας των
αξιολογήσεων. Η εκπόνηση ενός
προσωπικού σχεδίου ανάπτυξης
για όλους τους εργαζόμενους έγινε
υποχρεωτική και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος
της διαδικασίας αξιολόγησης
της απόδοσης. Οι αξιολογήσεις
απόδοσης για το 2019
ολοκληρώθηκαν το 2020.

Καταγράφηκε μόνο 1% (27)
διαφωνιών αξιολόγησης και
ξεκίνησε σχετική διαδικασία για
τον χειρισμό τους. Συνολικά, δεν
ολοκλήρωσαν τη διαδικασία 112
εργαζόμενοι (57 γυναίκες και
55 άνδρες) μέχρι το τέλος του
2020 λόγω απουσίας είτε των
εργαζομένων είτε των προϊσταμένων
τους.
• 95,6% των γυναικών ολοκλήρωσαν
την αξιολόγηση της απόδοσής τους
(1.831 από 1.915 γυναίκες)
• 92,4% των ανδρών ολοκλήρωσαν
την αξιολόγηση της απόδοσής τους
(1.163 στους 1.259 άνδρες)

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ
Συνολικά 907 εργαζόμενοι, οι
«Darewinners», έχουν προσφερθεί
εθελοντικά να λειτουργήσουν ως
πολλαπλασιαστές απόψεων και ως
εκπρόσωποι της αλλαγής. Λόγω
των ατυχών συνθηκών του
2020, κανένα νέο μέλος δεν
προστέθηκε στους «Darewinners»
και ο αριθμός των εκδηλώσεων
ήταν περιορισμένος. Ωστόσο,
οι υφιστάμενοι «Darewinners»

κλήθηκαν να είναι οι πρώτοι που
θα παρακολουθήσουν μια σειρά
εκδηλώσεων, συμπεριλαμβανομένων
της υιοθέτησης του Yammer
(Μάρτιος 2020) και των διαδικτυακών
σεμιναρίων Χρηματοοικονομικού
Προγραμματισμού. Προσκλήθηκαν
επίσης να παρέχουν
ανατροφοδότηση σχετικά με τα
διαδικτυακά σεμινάρια.
Το σχέδιο «Extra Mile»

παρουσιάστηκε το 2018 για να
αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει
τις εξαιρετικές συμπεριφορές των
εργαζομένων σε 5 κατηγορίες:
Αλλαγή & Καινοτομία, Εξαιρετική
Συνεισφορά, Ομαδικό Πνεύμα,
Πελατοκεντρικότητα, και οι Αξίες
Μας. Το 2020, συνολικά 800
εργαζόμενοι αναγνωρίστηκαν για την
υποδειγματική συμπεριφορά τους.

Βραβεία Extra Mile 2020
Γυναίκες

502

63%

Άνδρες

298

37%

Διευθυντές

142

18%

Μη διευθυντές

658

82%

Σύνολο

800

100%
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η Τράπεζα έχει αναπτύξει μια
εσωτερική διαδικασία με την
ονομασία «Εσωτερικές Ευκαιρίες»
προκειμένου να παρέχει στους

εργαζόμενους την ευκαιρία να
υποβάλλουν αίτηση για εσωτερικές
κενές θέσεις που ανακοινώνονται
στο internal portal. Ο σκοπός

αυτής της πρωτοβουλίας είναι να
επιτρέψει στους εργαζόμενους να
διεκδικήσουν ενεργά μια καριέρα σε
θέσεις που τους ενδιαφέρουν.

Εσωτερικές Ευκαιρίες 2020
Θέσεις που ανακοινώθηκαν

6

Αιτήσεις που λήφθηκαν

53

Θέσεις που πληρώθηκαν

2

Θέσεις που καλύφθηκαν

33,3%

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ
Το 2020, πραγματοποιήθηκαν
διάφορες εκδηλώσεις για να
τιμηθεί η εξαιρετική απόδοση. Το
2020, η Διεύθυνση Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και η Διεύθυνση
Λιανικής Τραπεζικής τίμησαν τους
νικητές του ετήσιου διαγωνισμού
(Αριστείο 2020). Η Διεύθυνση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
διοργάνωσε δείπνο προς τιμήν
των εξαιρετικών εργαζομένων
που κέρδισαν τα Κορυφαία
Ατομικά Βραβεία. Το δείπνο
πραγματοποιήθηκε πριν από την
εξάπλωση της πανδημίας και σε αυτό
παρέστησαν 26 άτομα. Προκειμένου
να ενισχύσει το ομαδικό πνεύμα
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η
Διεύθυνση εφάρμοσε πράξεις καλής
θελήσεως, συμπεριλαμβανομένης
της αποστολής καφέ σε
περισσότερους από 100
εργαζόμενους της ως χειρονομία
εκτίμησης. Η Διεύθυνση Λιανικής
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Τραπεζικής αναγνώρισε συνολικά
15 καταστήματα που παρουσίασαν
εξαιρετική απόδοση, έξι στη
Λευκωσία, τέσσερα στη Λεμεσό,
τρεις στη Λάρνακα/Αμμόχωστο
και δύο στην Πάφο. Διοργάνωσε
δύο εκδηλώσεις για να
τιμήσει τους εργαζόμενους
με τα βραβεία «Αριστείο», τα
οποία συγκέντρωσαν συνολικά
460 συμμετέχοντες. Επίσης, η
Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής
διοργάνωσε δύο τελετές για
Ατομικά βραβεία για 70 άτομα. Η
Διεύθυνση Λιανικής Τραπεζικής
αναγνώρισε επίσης την απόδοση των
εργαζομένων μέσω των κορυφαίων
διαγωνισμών Banker/Teller. Το
2020, συνολικά 111 εργαζόμενοι
(Λειτουργοί Εξυπηρέτησης
Πελατών: 46, Λειτουργοί Υπηρεσιών
Πελατειακών Σχέσεων: 11,
Τραπεζίτες: 54) τιμήθηκαν για τη
συνεισφορά τους.

Η Διεύθυνση Αγορών, Μεγάλων και
Διεθνών Επιχειρήσεων διεξάγει
εσωτερικούς διαγωνισμούς,
συγκεκριμένα τον Wealth & Markets
Performance League και τον Global
Corporate Banking Performance
League. Οι διαγωνισμοί
επιβραβεύουν την απόδοση της
ομάδας και την ομαδική εργασία και
ευθυγραμμίζονται με τους βασικούς
δείκτες απόδοσης σε ατομικό
επίπεδο και σε επίπεδο τμημάτων.
Η Διεύθυνση Διεθνών Τραπεζικών
Εργασιών ενθαρρύνει τους
εργαζόμενους να πετυχαίνουν
τους ετήσιους στόχους τους και
διασφαλίζει ότι όλοι έχουν την
ευκαιρία να τιμηθούν για τις
προσπάθειές τους μέσω διάφορων
διαγωνισμών.
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ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

Το Περιβάλλον μας

Ως ο κορυφαίος πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, η
Τράπεζα Κύπρου διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση
της κλιματικής κρίσης. Πέρα από τις πρωτοβουλίες που εστιάζονται
στη χρηματοδότηση βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και των
περιβαλλοντικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Τράπεζα στις διαδικασίες
δανεισμού, η Τράπεζα παρακολουθεί στενά την εσωτερική χρήση πόρων,
προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα σχετικά με τη χρήση υλικών
και την κατανάλωση ενέργειας, όπου είναι δυνατόν, και κατά συνέπεια να
μειώσει τα απόβλητα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑν ΠΙΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΝΗΤΗ
Η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι χρειάζεται
να θέσει ένα παράδειγμα βέλτιστων
πρακτικών και να ευαισθητοποιήσει
σχετικά με τη ζωτική σημασία της
προστασίας του περιβάλλοντος. Στο
πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα δεσμεύεται
να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τα

υψηλότερα πρότυπα. Κατανοώντας
τη φύση της επιχείρησης, η
Τράπεζα αντιλαμβάνεται ότι η
άμεση δραστηριότητά της επηρεάζει
επίσης το περιβάλλον. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο η Τράπεζα
επενδύει στην τακτική αναβάθμιση

Επενδύσεις 2020
Αναβάθμιση εξοπλισμού και νέα συστήματα
Πρότυπα και πιστοποιήσεις
Σύνολο

των εσωτερικών της πρακτικών,
υιοθετώντας νέα και σχετικά
πρότυπα και πιστοποιήσεις και
αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό και τις
τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται.

Σε €
566.350
1.666
568.016
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Η αναβάθμιση εξοπλισμού και τα
νέα συστήματα περιλαμβάνουν
αντικατάσταση λαμπτήρων με
LED και αντικατάσταση μονάδων
κλιματισμού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού με πιο φιλικές προς το
περιβάλλον εναλλακτικές επιλογές.
Εκτός από την επένδυση σε νέες
τεχνολογίες και συστήματα, η

Τράπεζα εστιάζει την προσοχή της
στην εκπαίδευση των εργαζομένων
της ως προς τη διαχείριση του
αντικτύπου της Τράπεζας στο
περιβάλλον, εστιάζοντας σε
θέματα που είναι σημαντικά για
τη διαχείριση του αποτυπώματος
της Τράπεζας. Διοργανώθηκαν
διάφορα προγράμματα κατάρτισης

για την αύξηση της γνώσης και
της ευαισθητοποίησης σχετικά με
περιβαλλοντικά θέματα. Επιπλέον,
αναπτύχθηκαν διαδικτυακές
εκστρατείες για την ενημέρωση όλων
των εργαζομένων σχετικά με τον
βασικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο της
Τράπεζας.

Αριθμός
συμμετεχόντων

Διάρκεια
Προγράμματος
Κατάρτισης
(ημέρες)

Απογραφή εκπομπών αερίου από
εταιρείες

2

1

Βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας

2

1

Ο ρόλος του διαχειριστή ενέργειας σε
μια επιχείρηση

2

1

Διαχείριση απορριμμάτων συσκευασίας

2

1

Βασικές απαιτήσεις του ISO50001: 2018

3

1

Σεμινάριο ISO

3

1

Θέμα

Ποιος
συμμετείχε

Τύπος
εκπαίδευσης

Εργαζόμενοι
τεχνικών
υπηρεσιών

Ηλεκτρονική
μάθηση

Ομάδα
Διαχείρισης
ISO50001

Αίθουσα
διδασκαλίας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Διαδικτυακή εκστρατεία «Kill Waste»

14 ημέρες
Εκστρατεία εσωτερικής
επικοινωνίας για
ευαισθητοποίηση
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Όλοι οι εργαζόμενοι
στην Τράπεζα

Διαδικτυακά

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Τα ζητήματα που σχετίζονται με
το περιβάλλον είναι ένας νέος
σημαντικός παράγοντας για τα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
διεθνώς. Το επιχειρηματικό μοντέλο
και οι λειτουργίες των τραπεζών
ενδέχεται να επηρεαστούν από την
κλιματική αλλαγή και από κινδύνους
που σχετίζονται με το κλίμα. Στο
επίπεδο του Συγκροτήματος, ο
οργανισμός παρακολουθεί επίσης
την περιβαλλοντική νομοθεσία,
συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης
σε οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα, η οποία
μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά
των πελατών.
Η κλιματική κρίση παραμένει μια

από τις μεγαλύτερες προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο κόσμος,
θέτοντας απειλές όχι μόνο στην
ποιότητα ζωής, αλλά και στο
μέλλον της ανθρωπότητας. Το
2017, η Τράπεζα προσχώρησε
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Business4Climate υπογράφοντας την
«Εθελοντική Δέσμευση» για ανάληψη
και εφαρμογή μέτρων ώστε να
μειωθεί το αποτύπωμα της κλιματικής
αλλαγής.

των εργαζομένων της. Οι βασικοί
τομείς εστίασης, ως μέρος του
σχεδίου δράσης που αναπτύχθηκε,
είναι: εξοικονόμηση ενέργειας
και προμήθειας, διαδικασίες,
μεταφορά, απόβλητα. Στο πλαίσιο
της πρωτοβουλίας Business4Climate
το 2017, η Τράπεζα ολοκλήρωσε
την απογραφή των Πεδίων 1 και 2
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
από άμεσες δραστηριότητες,
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
«Απογραφής Βασικών Εκπομπών»
(Baseline Emissions Inventory) του
Business4Climate που λαμβάνει
υπόψη τις εκπομπές CO2, CH4, N2O.
Η Τράπεζα δεσμεύτηκε στη μείωση
εκπομπών κατά 2,6% έως το 2020 και
μείωση κατά 8% έως το 2030.

Ο κύριος στόχος της Τράπεζας, μέσω
της συμμετοχής της στο πρόγραμμα,
είναι η μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των υφιστάμενων
κτηρίων και η αύξηση της
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

2020

2017
(έτος βάσης)

• Διεργασίες/Μηχανικός εξοπλισμός

176,41

22,8

• Οχήματα

214,16

378,0

• Εκλυόμενα αέρια

360,98

238,7

1.565,96

1.836,6

• Κατανάλωση ενέργειας σε κτήρια

13.471,93

16.091,9

Σύνολο

15.789,44

18.568

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου Τράπεζας Κύπρου (τόνοι CO2e)
Πεδίο 1

• Απόθεση αποβλήτων

Πεδίο 2

Εκπομπές CO2e που αποφεύχθηκαν λόγω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας το 2020

106.3

Ο παράγοντας εκπομπών που χρησιμοποιείται είναι (0,711 tCO2/kWh) (0,000028 CH4) (0,0000057N2O) το οποίο είναι ο Εθνικός Μέσος Όρος
της Κύπρου το 2019 σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας.

Το 2017, το πετρέλαιο θέρμανσης
και το LPG συμπεριλαμβάνονταν στο
Πεδίο 2. Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει
τον συνολικό αριθμό των δηλωμένων
τόνων σε CO2e. Επιπλέον, η αύξηση
στις διαφεύγουσες εκπομπές αερίων
κατά το 2020 οφείλεται στην αλλαγή της
μεθοδολογίας μέτρησης. Οι μετρήσεις
δεν περιλαμβάνουν τις εκπομπές από
απόβλητα, λύματα κτηρίων, καθώς και
τις εκπομπές του Πεδίου 3
όπως ορίζονται στο Πρωτόκολλο
του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων
του Θερμοκηπίου. Η μεθοδολογία

που χρησιμοποιήθηκε περιγράφεται
στο Πρωτόκολλο του Κιότο και στη
Διακυβερνητική Επιτροπή για την
Κλιματική Αλλαγή του ΟΗΕ.
Η πορεία των τελευταίων χρόνων έχει
φανερώσει την ανάγκη της Τράπεζας
να αναπτύξει το δικό της σύστημα
μετρήσεων για τον υπολογισμό της
απόδοσή της και την αντιμετώπιση
του αντίκτυπου που αυτή έχει στο
περιβάλλον. Η Τράπεζα βρίσκεται
στη διαδικασία υιοθέτησης ενός
νέου συστήματος, η διαχείριση του

οποίου θα γίνεται εσωτερικά και
θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα
επιχειρηματικά χαρακτηριστικά της
Τράπεζας, τη διάρθρωσή της και τη
φιλοσοφία της. Καθώς η Τράπεζα
ξεκινά αυτό το ταξίδι, τα δεδομένα θα
επανεισαχθούν, ενώ η συγκρισιμότητα
μεταξύ των ετών ενδέχεται να
μην είναι τόσο ακριβής όσο θα
αναμενόταν. Ωστόσο, η Τράπεζα
εφαρμόζει με προσήλωση τις αρχές
της διαφάνειας και θα συνεχίσει να
κοινοποιεί την απόδοση, τις δράσεις
και τους στόχους της.
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
αποτελεί βασική προτεραιότητα
για την Τράπεζα και μία από τις
κορυφαίες δεσμεύσεις της.
Η βελτιστοποίηση της ποσότητας
ενέργειας που καταναλώνεται βοηθά

την Τράπεζα να μειώσει τόσο το
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα όσο
και το λειτουργικό της κόστος.
Ως εκ τούτου, οι πρωτοβουλίες που
υλοποιήθηκαν επικεντρώνονται σε
καταστήματα σε ολόκληρη την Κύπρο

καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία,
εστιάζονται στην επίτευξη σημαντικού
θετικού αντίκτυπου στο περιβάλλον
και στη μείωση του κόστους.

Το 2020, η Τράπεζα έλαβε βασικές ενέργειες στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
• Εγκατάσταση λαμπτήρων LED
• Συνέχιση του έργου αντικατάστασης του συστήματος κλιματισμού
• Μελέτη του ενδεχομένου εγκατάστασης ενός πιο ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας
• Μελέτη του ενδεχομένου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων
• Ηλεκτρονικό σεμινάριο ευαισθητοποίησης για την ενέργεια και τα απόβλητα (Kill Waste)
• Συμπερίληψη απαιτήσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση για οποιαδήποτε αγορά Ηλεκτρικού		
Μηχανικού εξοπλισμού στο πρότυπο αίτησης προσφοράς (RFQ)
• Μείωση των εσωτερικών μετακινήσεων με την εισαγωγή διαδικτυακών συστημάτων συνεδρίων και
επέκταση της μετακίνησης πολλών προσώπων με το ίδιο όχημα (carpooling)
• Βελτιστοποίηση χώρων γραφείων μέσω μετεγκαταστάσεων και εκκένωσης αχρησιμοποίητων
χώρων γραφείων
• Βελτιστοποίηση της κατανάλωσης χαρτιού με διακοπή της έγχρωμης εκτύπωσης και εφαρμογή
εκτύπωσης διπλής όψης
• Μείωση των έντυπων δηλώσεων πελατών με την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών δηλώσεων
Το 2020, η ομάδα εσωτερικής
διαχείρισης ενέργειας της Τράπεζας
πέρασε τον ετήσιο εξωτερικό
έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του προτύπου CYS EN ISO 50001:

2018 για τα δύο κέντρα δεδομένων
(Κεντρικά Γραφεία και κτήριο
Διεύθυνσης Πληροφορικής). Η
διαδικασία ολοκληρώθηκε με
επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2020,

2020
Κατανάλωση
ενέργειας
Ηλεκτρική
ενέργεια
(κιλοβατώρες)

και έτσι η περίοδος ισχύος των
πιστοποιητικών παρατάθηκε μέχρι
τον Αύγουστο του 2022.

2019

2018

Σύνολο

Από
ανανεώσιμες
πηγές

Από μη
ανανεώσιμες
πηγές

Σύνολο

Από
ανανεώσιμες
πηγές

Από μη
ανανεώσιμες
πηγές

Σύνολο

18.884.161

149.087

18.735.074

20.120.420

151.336

19.969.084

21.611.440*

Πετρέλαιο
θέρμανσης (λίτρα)

59.981

80.280

100.000

*αναδιατύπωση δεδομένων του 2018

Η εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε
εξοπλισμό που αντικαταστάθηκε δεν
υπολογίζεται με βάση τις άμεσες
μετρήσεις, αλλά τις εκτιμώμενες,
χρησιμοποιώντας την καλύτερη
διαθέσιμη αναφορά. Η εξοικονόμηση
από την αναβάθμιση ή αντικατάσταση
λαμπτήρων LED και μονάδων
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κλιματισμού υπολογίστηκε μέσα
από την εκτίμηση της ετήσιας
εξοικονόμησης ενέργειας η οποία
προκύπτει από τις προτάσεις της
έκθεσης ενεργειακού ελέγχου του
2018. Όσον αφορά την παρακάτω
εκτίμηση εξοικονόμησης, δεν
χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο έτος

αναφοράς, αφού η εκτιμώμενη
εξοικονόμηση για κάθε εξοπλισμό
υπολογίζεται σε περίοδο ενός έτους
από τη στιγμή εγκατάστασης (η
εγκατάσταση εξοπλισμού
πραγματοποιήθηκε στο πρώτο
εξάμηνο του έτους, από τον Δεκέμβριο
του 2019 έως τον Ιούλιο 2020).

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας
2020

Επένδυση (σε €)

Εξοικονόμηση
(κιλοβατώρες)

Ποσοστό (%)

Αντικατάσταση παλαιών
φωτιστικών με LED

358.285

461.721

2,46%

Αέριο R22 ως αντικατάσταση
κλιματιστικών και αντικατάσταση
άλλων παλιών συσκευών

208.065

86.767

0,46%

Σύνολο

566.350

548.488

2,92%

Κατανάλωση Καυσίμων Εταιρικού Στόλου (λίτρα)

2020

2019

Βενζίνη

28.354

45.909

Πετρέλαιο

50.006

69.036

Σύνολο

78.360

114.945

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Τον Οκτώβριο του 2020, η Τράπεζα
ανακοίνωσε εκστρατεία εσωτερικής
επικοινωνίας και ένα σεμινάριο
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η
πρωτοβουλία αυτή είχε ως στόχο
να αυξήσει την ευαισθητοποίηση
των εργαζομένων της Τράπεζας
σχετικά με τις επιπτώσεις των
καθημερινών δραστηριοτήτων

στο περιβάλλον, π.χ. κατανάλωση
χαρτιού, εκτύπωση και χρήση των
συστημάτων κλιματισμού.
Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας
ήταν να παρακινήσει όλους τους
εργαζόμενους να αναλάβουν
δράση και να συμμετάσχουν
στην προσπάθεια να γίνουν πιο
αποτελεσματικοί όσον αφορά την

κατανάλωση πόρων.
Οι συνεχείς επενδύσεις στην
τεχνολογία, την καινοτομία και την
ψηφιοποίηση βοήθησαν την Τράπεζα
να μειώσει την ποσότητα χαρτιού
που χρησιμοποιήθηκε στη λειτουργία
της κατά 10% το 2020.

Ο οργανισμός εκτυπώνει:
45.180.000 φύλλα ετησίως

ίσο με 226 τόνους χαρτιού

~ίσο με 8.000 δέντρα

Το κόστος για έγχρωμη εκτύπωση είναι 7 φορές το κόστος της ασπρόμαυρης εκτύπωσης
Ο οργανισμός καταναλώνει:
€4,24 εκατομμύρια για ενέργεια

€1.278 ανά εργαζόμενο

Το 45% της κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από τη χρήση συστημάτων κλιματισμού

Κατανάλωση χαρτιού
Το 2019 η Τράπεζα κατανάλωσε
273 τόνους χαρτιού, ενώ το 2020
κατανάλωσε 242 τόνους.
Το 2020 η εξωτερική ανάθεση
υπηρεσιών ανακύκλωσης
τερματίστηκε και ολόκληρη η
επιχείρηση ανακύκλωσης αναλήφθηκε
εσωτερικά. Σε καθημερινή βάση, το
Κατανάλωση χαρτιού
Συνολικό χρησιμοποιημένο χαρτί και
προτυπωμένα έγγραφα (τόννοι)

χαρτί που μπορεί να ανακυκλωθεί
ταξινομείται σε καθορισμένα σακούλια
από κάθε κατάστημα/μονάδα/
τμήμα και αποστέλλεται στο Τμήμα
Αλληλογραφίας Πελατών μέσω
εσωτερικής αλληλογραφίας.
Το υλικό στη συνέχεια φυλάσσεται
σε ειδική ασφαλή τοποθεσία εντός
των εγκαταστάσεων της Τράπεζας και

αποστέλλεται για μαζική ανακύκλωση.
Το 2020, η συνολική ποσότητα
ανακυκλωμένου χαρτιού ήταν
2.020.000 κιλά και συμπεριλάμβανε
20.000 κιλά που συλλέχθηκε μέσω
εσωτερικής αλληλογραφίας από όλη
την Κύπρο και 2.000.000 κιλά από τη
διαδικασία καταστροφής εγγράφων.

2020

2019

242

273*

*αναδιατύπωση δεδομένων του 2019
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Απόβλητα ανά τύπο και μέθοδο διάθεσης

Ανακυκλωμένα

2020

2019

2018

Κενές συσκευασίες από μελάνια εκτύπωσης (λέιζερ, inkjet κ.λπ.) (τεμάχια)

2.279

50

80

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (κιλά)

28.000

-

-

Μέταλλα (μεταλλικά μέρη παλαιών επίπλων, μηχανήματα κ.λπ.) (κιλά)

7.000

Διάφορες συσκευές-μηχανές

295.000

Χαρτί (κιλά)
Πλαστικά, γυαλί, ξύλο, μέταλλο (κιλά)

22.350

1.178
9.800

2.020.000

390.000

735.000

295.000

11.155

3.070

Η αύξηση στην ανακύκλωση του πλαστικού, γυαλιού, μετάλλων που
καταγράφηκε το 2020 αποδίδεται σε μια διαδικασία εκκαθάρισης που
αναλήφθηκε για πρώτη φορά από την Τράπεζα. Η Τράπεζα εκκαθάρισε
ακατάλληλο για χρήση εξοπλισμό και ως αποτέλεσμα άδειασαν αποθηκευτικοί
χώροι οι οποίοι στη συνέχεια αποδεσμεύτηκαν. Αναμένεται ότι τον επόμενο
χρόνο το ποσό θα μειωθεί σημαντικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «PAPERLESS»
Η πανδημία COVID-19 συνέβαλε
ουσιαστικά στη δημιουργία ενός
τραπεζικού περιβάλλοντος χωρίς
χαρτί (paperless) και στην προώθηση
θετικών περιβαλλοντικών αλλαγών. Η
Τράπεζα χρησιμοποιεί διαδικτυακές
λύσεις για να επιτρέψει συναντήσεις
χωρίς χαρτί, συμπεριλαμβανομένης
της χρήσης του Diligent Boards
(ένα ειδικό λογισμικό, το οποίο
επιτρέπει ασφαλέστερες και χωρίς
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τη χρήση χαρτιού συνεδριάσεις)
που χρησιμοποιείται από το
Διοικητικό Συμβούλιο και τις
Εκτελεστικές Επιτροπές. Κατά τη
διάρκεια του 2020, οι εργαζόμενοι
εξοικειώθηκαν με τα ψηφιακά
εργαλεία και την τεχνολογία. Η
Τράπεζα χρησιμοποίησε πιο ενεργά
ψηφιακά κανάλια και το internal
portal που διατηρεί όλα τα βασικά
έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων

εγκυκλίων, ανακοινώσεων,
πολιτικών, εσωτερικών αιτημάτων
και εφαρμογών, στοιχείων
συστήματος, λεπτομερειών
προϊόντων και υπηρεσιών, εργαλείων
καθώς και εκθέσεων αξιολόγησης
εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι
ενθαρρύνονται ενεργά να
χρησιμοποιούν το internal portal όσο
το δυνατό περισσότερο.
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Οι στόχοι μας
Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαχείριση
Τομέας

Στόχος για το 2020

Βασικά Επιτεύγματα 2020

Διαχείριση
Κινδύνου

• Περαιτέρω ενίσχυση του
Tμήματος Πληροφορικής
• Συνέχιση της ανάπτυξης
αυτοπεποίθησης στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με την
ασφάλεια
• Βελτίωση του πλαισίου
διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου
• Συνέχιση της βελτιστοποίησης
των διαδικασιών για τον έλεγχο
του κόστους, την καταγραφή
κινδύνων και τη διαχείριση
μέτρων κατά της απάτης
• Διεξαγωγή εκπαίδευσης για
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον
Κίνδυνο Απάτης

• Ελαχιστοποίηση λειτουργικού
• Παροχή εκπαιδευτικών
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
κινδύνου
σεμιναρίων σχετικά με τη
διαχείριση κινδύνου σε όλους
• Προσδιορισμός ευκαιριών και
τους εργαζόμενους
κινδύνων για το Περιβάλλον,
την Κοινωνία και
• Επισημοποίηση του Πλαισίου
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
τη
Διακυβέρνηση
(ESG)
Ποσοτικοποίησης Κινδύνων
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ και διαχείριση
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
• Προσδιορισμός
• Αναβάθμιση του Πλαισίου
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
κινδύνων και ευκαιριών που
Σύστασης Ανάληψης Κινδύνων
σχετίζονται με το κλίμα και το
(Risk Appetite)
∆ΡΑΣΗ
ΓΙΑ
ZΩΗ ΣΤΗ
περιβάλλον
που σχετίζονται
• Εισαγωγή ανεξάρτητης
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
με τους υφιστάμενους
τομείς,
λειτουργίας επικύρωσης
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
προϊόντα
και
υπηρεσίες
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
• Ενίσχυση και βελτίωση
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
μεθοδολογιών κινδύνου
• Εφαρμογή του προγράμματος
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
«Ethos», ενός προγράμματος
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΣΤΕΡΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
Διαχείρισης Κινδύνων και
ΘΕΣΜΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
Κουλτούρας Δεοντολογίας
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Διεξαγωγή 2.985 ωρών
εκπαίδευσης σχετικά με την
Ευαισθητοποίηση στον Κίνδυνο
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΣΤΕΡΙΑ
Απάτης
• Πραγματοποίηση εργαστηρίων
εκτίμησης λειτουργικού κινδύνου

Οικονομική
Βιωσιμότητα

Αναδιάρθρωση

Ποιότητα Δανειακού
Χαρτοφυλακίου

Σχετικοί Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs)
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΙΣΟΤΗΤΑΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΚΑΙ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣΣΤΗ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ZΩΗ
ΣΤΕΡΙΑ
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ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

Εισαγωγή Τμήματος Οργάνωσης

Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών
οργάνωσης

• Συνέχιση της συμμόρφωσης με
Διεθνή Πρότυπα για την
επαγγελματική εφαρμογή
του Εσωτερικού Ελέγχου
του Ινστιτούτου Εσωτερικών
Ελεγκτών
• Βελτίωση της εφαρμογής
Ανάλυσης Γενεσιουργού Αιτίας
(Root Cause Analysis)
• Εξασφάλιση της συνεχούς
ανάπτυξης των εργαζομένων
• Εφαρμογή στρατηγικής ανάλυσης
δεδομένων

• Υιοθέτηση της μεθοδολογίας
«5 Γιατί» για ανάλυση
γενεσιουργού αιτίας
• Υλοποίηση μιας εκτεταμένης
Στρατηγικής Αναλυτικής
Δεδομένων

• Εφαρμογή τεχνικών για συνεχόμενο
έλεγχο
• Αξιολόγηση των βημάτων προς
πιο ευέλικτο έλεγχο
• Ενσωμάτωση Ανάλυσης Δεδομένων
(Data Analytics) σε όλους τους
εσωτερικούς ελέγχους

Ανάπτυξη και εφαρμογή πλήρους
ηλεκτρονικού συστήματος
προσφορών και αγορών
σύμφωνα με το συμφωνημένο
χρονοδιάγραμμα

Εφαρμογή εγκεκριμένων σταδίων
e-Procurement

Ολοκληρώθηκαν πολλές
Συνεχής ανάπτυξη νέων
αναβαθμίσεις συστημάτων, όπως:
συστημάτων και αναβάθμιση
• Αυτοματοποίηση αναφορών
υπαρχόντων
• Διαχείριση του έργου των
ψηφιακών υπογραφών
• Νέα εφαρμογή κατάθεσης επιταγής
• Δημιουργία της ομάδας
ψηφιακών υπογραφών

• Χρήση των Διεθνών Προτύπων
• Δημιουργία της 4ης Έκθεσης
Βιώσιμης Ανάπτυξης

• Ανάπτυξη Προτύπων GRI
Βασικού Επιπέδου (Core Level
GRI Standards) στην 4η Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης
• Υιοθέτηση προτύπων SASB

Δημιουργία της 5ης Έκθεσης
Βιώσιμης Ανάπτυξης
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα

Ενίσχυση σχέσεων
με επενδυτές και μετόχους

• Ο στόχος επιτεύχθηκε
• Το 2020 πραγματοποιήθηκαν
101 συναντήσεις με επενδυτές,
αναλυτές, εταιρείες αξιολόγησης
και ανταποκρίτριες τράπεζες

Συνέχιση οικοδόμησης και
ενίσχυσης σχέσεων με μετόχους
και επενδυτές
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ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

• Μείωση Μη Εξυπηρετούμενων
Διατήρηση εξαιρετικής
Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) (μη
ποιότηταςΔανειακού
αναπροσαρμοσμένων για Helix 2)
Χαρτοφυλακίου
• €3.086 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο
του 2020
• €3.880 εκατομμύρια τον Δεκέμβριο
του 2019

Αναβάθμιση συστημάτων για
την εφαρμογή της στρατηγικής
ψηφιακού μετασχηματισμού

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

Διαχείριση νέων δομών με βάση
τη στρατηγική αναδιάρθρωσης της
Τράπεζας

Ψηφιακός
e-Procurement
Μετασχηματισμός

Επικοινωνία
με τα
Ενδιαφερόμενα
Μέρη

Στόχος για το 2021

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the

To make an alpha channel of “#THEG

EDITABLE_TEXT layer.

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS

2. Create an outline of the text.

EDITABLE_TEXT layer.

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”

2. Create an outline of the text.

then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

3. Select the white box and “#THEGL

then go to pathfinder, and apply “Ex

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

Οι Υπεύθυνες Υπηρεσίες μας
Τομέας

Στόχος για το 2020

Βασικά Επιτεύγματα 2020

Στόχος για το 2021

Αύξηση ικανοποίησης
πελατών

Επίλυση παραπόνων
πελατών εντός του
χρονικού πλαισίου
που ορίζει η Κεντρική
Τράπεζα

• Λήφθηκαν 690 Παράπονα Πελατών
(1.050 το 2019) και επιλύθηκαν
737 (1.016 το 2019) σε όλες τις
επιχειρηματικές γραμμές
• Η εστίαση της Τράπεζας Κύπρου
στην Εξυπηρέτηση Πελατών έχει
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
εξασφαλίσει ένα σταθερό,
σημαντικό
ΦΤΩΧΕΙΑ
προβάδισμα (14% από τον Δεκέμβριο
του 2020) από τη δεύτερη καλύτερη
σε κατάταξη σε δημοσκοπήσεις

• Επίτευξη μηδενικών
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
παραπόνων για όλες
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ τις
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕπιχειρηματικέςΦΤΩΧΕΙΑ
Γραμμές
και διατήρηση μηδενικών
εκπρόθεσμων παραπόνων
μέχρι το τέλος του 2021
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
• Συνέχιση
των
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ της βελτίωσης
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
μετρήσεων της Τράπεζας ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Ανακαίνιση καταστημάτων
και αναβάθμιση μηχανημάτων
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
και ΑΤΜ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Καταπολέμηση της
Διαφθοράς και της
Δωροδοκίας

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διατήρηση προσέγγισης
«μηδενικής ανοχής» για
πράξεις δωροδοκίας από
οποιονδήποτε από τους
εργαζόμενούς μας και
τους επιχειρηματικούς
μας συνεργάτες

• 3.813 σχέσεις πελατών
τερματίστηκαν/τέθηκαν σε αναστολή
ΓΙΑ
και 1.573 πιθανοί νέοι ΤΟ∆ΡΑΣΗ
πελάτες
ΚΛΙΜΑ
απορρίφθηκαν αποκλειστικά για
λόγους συμμόρφωσης

Ενθάρρυνση
για καταγγελία
δυσλειτουργιών

Διεξαγωγή εκπαιδευτικού σεμιναρίου
για 11 μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και 22 Διευθυντές

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σχετικοί Στόχοι ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs)

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΛΗ
ΥΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διατήρηση του στόχου
ZΩΗ ΣΤΗ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΣΤΕΡΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

To
1.

ED
2.

Διατήρηση του στόχου

3.

the

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.

Νέες και καινοτόμες
υπηρεσίες

Συνέχιση στην
καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες
δραστηριότητες

• Πραγματοποίηση εκπαίδευσης
2.113,5 ωρών για την Καταπολέμηση
της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες και την
Πρόληψη της Χρηματοδότησης της
Τρομοκρατίας
• Βελτίωση υφιστάμενων διαδικασιών
για την καταπολέμηση της
νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και
ανάπτυξη νέων

Διατήρηση του στόχου

Ομαλή εφαρμογή του
κανονιστικού πλαισίου
στην Τράπεζα

• Πραγματοποίηση εκστρατειών
συμμόρφωσης με κανονιστικές
ρυθμίσεις
• Προσδιορισμός, παρακολούθηση και
μείωση κινδύνων

Διατήρηση του στόχου

Άνοιγμα των πρώτων
ηλεκτρονικών
καταστημάτων που
προσφέρουν έξυπνες
υπηρεσίες και καινοτόμες
τεχνολογίες

Άνοιγμα του Εμβληματικού
καταστήματος (Flagship Branch) στη
Λευκωσία

Λειτουργία δεύτερου
καταστήματος στη Λεμεσό

Εφαρμογή της ιδέας
ενός καινοτόμου νέου
καταστήματος

10 καταστήματα που λειτουργούν ως
θυρίδες

Λειτουργία νέου καταστήματος
που θα λειτουργεί ως θυρίδα

Ανάπτυξη περαιτέρω
πολιτικών σχετικά με τον
«πράσινο δανεισμό» βάσει
των κατευθυντηρίων
γραμμών της EBA

• Πραγματοποίηση 124
περιβαλλοντικών και κοινωνικών
μελετών για νέα δάνεια σε νομικές
οντότητες
• 4 προϊόντα δανεισμού Go Green είναι
τώρα υπό έγκριση

4 προϊόντα δανεισμού Go
Green έχουν προγραμματιστεί
να ενεργοποιηθούν πριν από το
τέλος του 2021

Αύξηση της χρήσης
των ψηφιακών
καναλιών, προϊόντων
και δυνατοτήτων της
Τράπεζας

• 451.000 πελάτες συνδεδεμένοι στο
1bank (ενεργές συνδρομές)
• Αύξηση χρήσης σε σχέση με το 2019:
+ 28% Ψηφιακά Κανάλια (Internet
Banking & Mobile app)
• Αναβάθμιση εφαρμογής Mobile
Banking
• Αύξηση ψηφιακών καρτών και
πελατών Apple Pay και BoC Wallet
• Δρομολόγηση Garmin Pay και Fitbit Pay

Μεταφορά παραδοσιακών
συναλλαγών σε ηλεκτρονικές
χρησιμοποιώντας ένα
ευρύ φάσμα επιλογών που
προσφέρει η Τράπεζα

2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of “#THEGlo

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” f
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOB

then go to pathfinder, and apply “Exclu

Η Κοινωνία μας
Τομέας

Στόχος για το 2020

Βασικά Επιτεύγματα 2020

Στόχος για το 2021

Να επέλθει αλλαγή μέσω
της υποστήριξης της
κυπριακής κοινωνίας και της
συνεισφοράς
στη συνεχή
κοινωνικοοικονομική της
ανάπτυξη

Να διαδραματίσουμε ένα
ενεργό και θετικό ρόλο
στην κοινότητα

• Το SupportCY ιδρύθηκε
για τη δημιουργία
Κοινωνικού Κεφαλαίου
στην Κύπρο
• 92 μέλη το 2020
• Οι χρηματικές δωρεές του
SupportCY ξεπέρασαν τις
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
€600 χιλιάδες
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ

Να συνεχίσει να δημιουργεί
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
κοινωνική αξία και
να
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
υποστηρίζει πρωτοβουλίες ΦΤΩΧΕΙΑ
μέσω του SupportCY,
και μετα το πέρας της
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
πανδημίας του COVID-19
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΦΤΩΧΕΙΑ

ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

€640 χιλ. διατέθηκαν το
Να συνεχίσει να δημιουργεί
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
2020 για τη στήριξη των
κοινωνική αξία και
να
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
πυλώνων της Τράπεζας ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ υποστηρίζει
πρωτοβουλίες
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
για την υγεία και την
στουςΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
πυλώνες της
Υγείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
εκπαίδευση
και της
Εκπαίδευσης
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Συμβολή και υποστήριξη
ασθενών με καρκίνο και των
οικογενειών τους

Να συμβάλουμε και να
υποστηρίξουμε ασθενείς με
καρκίνο και τις οικογένειές
τους

2.332 νέοι ασθενείς
Διατήρηση στόχου
υποβλήθηκαν σε θεραπεία∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΚΛΙΜΑ
ΣΤΕΡΙΑ
το 2020 στο Ογκολογικό ΤΟ∆ΡΑΣΗ
ΓΙΑ
ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
Κέντρο Τράπεζας ΚύπρουΤΟ ΚΛΙΜΑ

Αύξηση κατά 3% της
συγκέντρωσης χρημάτων για
τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο
Κύπρου

Το 2020, η εκστρατεία
#stiMaxi συγκέντρωσε
€285.853 (€539.290 το 2019),
μια σημαντική επιτυχία κατά
τη διάρκεια της πανδημίας

Σχετικοί Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs)

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΕΙΡΗΝΗ,
ΘΕΣΜΟΙ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ZΩΗΙΣΧΥΡΟΙ
ΣΤΗ
ΚΑΙ
ΣΤΕΡΙΑ
ΘΕΣΜΟΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

122 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Συμβολή στην αύξηση του
επιπέδου πολιτιστικής
ευαισθητοποίησης και στη
δημιουργία επιχειρηματικής
κουλτούρας στην Κύπρο
(νέοι στόχοι)

Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τράπεζας Κύπρου
• Συνεχής έμφαση στην
Πολιτιστική βιωσιμότητα
• Έμφαση στις ψηφιακές
δράσεις
• Επέκταση στρατηγικών
συνεργασιών
• Επένδυση σε
δραστηριότητες
προσέγγισης και
συνεργασίας

Βασικά επιτεύγματα
• Συμμετείχαν
11 νεοφυείς επιχειρήσεις
• Συστάθηκαν
7 νέες εταιρείες
• Διατέθηκαν €84.000 ως
οικονομική στήριξη σε
7 εταιρείες

Κέντρο Καινοτομίας IDEA:
• Δημιουργία νέων
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και νέων
θέσεων εργασίας
• Εκπαίδευση νέων
ταλέντων και προώθηση
της γυναικείας
επιχειρηματικότητας
• Προώθηση της Κύπρου στο
εξωτερικό
• Διευκόλυνση του ψηφιακού
μετασχηματισμού μέσω της
άμεσης συνεργασίας της με
την Τράπεζα Κύπρου

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

To make

Διατήρηση του στόχου,
βάσει της ανάκαμψης από
την πανδημία

• Ψηφιοποίηση του
Πολιτιστικού Ιδρύματος
Τράπεζας Κύπρου
• Συμμετοχή σε εκδηλώσεις:
Ψηφιακές: 27.372
Δια ζώσης: 4.354
• Προώθηση και αναβάθμιση
του εκπαιδευτικού
ρόλου του Πολιτιστικού
Ιδρύματος
• Έμφαση στην Πολιτιστική
Βιωσιμότητα

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

1. Edit th

EDITABL

2. Create

3. Select

then go

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

Πολιτισμός και Καινοτομία

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
To make an alpha
channel of “#THEGlobalGoal”:
EDITABLE_TEXT
layer.
1.
Edit thean
text
“#THEGLOBAL
GOALS” from the
2. Create
outline
of the text.
EDITABLE_TEXT
layer.
3.
Select the white
box and “#THEGLOBALGOALS”
2.
Create
outline of the
then
go toanpathfinder,
andtext.
apply “Exclude”.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

Οι Άνθρωποί μας
Τομέας

Στόχος για το 2020

Βασικά Επιτεύγματα 2020

Στόχος για το 2021

Εκπαίδευση και
Ανάπτυξη

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός
των δεξιοτήτων των
εργαζομένων, προκειμένου να
προσαρμοστούν σε ένα ψηφιακό
περιβάλλον, να δουλέψουν
αποτελεσματικά στο μέλλον και
να παραμείνουν ανταγωνιστικοί
σχετικά με περιζήτητες και
εξειδικευμένες θέσεις

Πραγματοποίηση εκπαίδευσης 57.236,67
ωρών σε όλες τις δραστηριότητες της
Τράπεζας

• Διατήρηση στόχου
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
• Αύξηση της παροχής
ΦΤΩΧΕΙΑ
κατάρτισης στο προ της
πανδημίας επίπεδο

Βελτίωση των γνώσεων των
εργαζομένων σχετικά με τις
διαδικασίες Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Παράνομες Δραστηριότητες
(AML)
Ανάπτυξη σεμιναρίων σχετικά
με τις διαδικασίες AML

Πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων 2.113,5
ωρών για την Καταπολέμηση της ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες
Δραστηριότητες και την Πρόληψη της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Ενθάρρυνση του
εθελοντισμού

Δέσμευση
στη
διαφορετικότητα
των φύλων

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Σχετικοί Στόχοι
Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs)

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΚΛΙΜΑσε AMLΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
Αύξηση
σεμιναρίων
ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
στο προ της πανδημίας
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
επίπεδο
ΦΤΩΧΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

Αύξηση της συμμετοχής
• Η Τράπεζα δεν ενθάρρυνε ενεργά
των εθελοντών και των
εθελοντικές δραστηριότητες κατά∆ΡΑΣΗ
τη ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
εργαζομένων μας στην
διάρκεια της πανδημίας
υποστήριξη των κοινοτικών μας • 907 εργαζόμενοι, οι «Darewinners»,
πρωτοβουλιών
αναλαμβάνουν εθελοντικές
δραστηριότητες ως πολλαπλασιαστές
απόψεων και εκπρόσωποι της αλλαγής

Αύξηση στο προ της πανδημίας
ZΩΗ ΣΤΗ
ΕΙΡΗΝΗ,
επίπεδο
ΣΤΕΡΙΑ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στόχος για εκπροσώπηση 40%
του υποεκπροσωπούμενου
φύλου στο Διοικητικό
Συμβούλιο έως το 2020

Ο στόχος μετακινήθηκε στο
2021

Δεν επιτεύχθηκε

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ZΩΗ
ΚΑΙ ΣΤΗ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΣΤΕΡΙΑ
ΘΕΣΜΟΙ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΘΑΡΟ
ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΙΣΧΥΡΟΙ
ΚΑΙ
ΘΕΣΜΟΙ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΘΕΣΜΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

To ma

1. Edi

EDITA

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

2. Cre

3. Sel

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

then

To make an alpha channel of “#THEGloba

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.

3. Select the white box and “#THEGLOBAL

then go to pathfinder, and apply “Exclude

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
To make an alpha channel of “#THEGloba
EDITABLE_TEXT layer.
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from
2. Create an outline of the text.
EDITABLE_TEXT layer.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
2. Create an outline of the text.
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.
3. Select the white box and “#THEGLOBAL

then go to pathfinder, and apply “Exclude

Εσωτερική
επικοινωνία

Υγεία και
Ασφάλεια

Ευεξία
Εργαζομένων

Εισαγωγή του Yammer,
εργαλείου κοινωνικής
εταιρικής συνεργασίας για
την ενίσχυση της εσωτερικής
επικοινωνίας σε όλες τις
λειτουργίες της Τράπεζας

• Λειτουργία του Yammer το 2020 και
επίτευξη χρήσης του από το 53% των
εργαζομένων
• Συνολικοί χρήστες που συμμετείχαν:
1.768

Βελτίωση της υιοθέτησης και
χρήσης του

Συνέχιση της Εσωτερικής
Έρευνας Ικανοποίησης
Εσωτερικών Συνεργατών

Συμμετοχή του 63% των εργαζομένων

Επανάληψη της έρευνας σε
ετήσια βάση

Δραστηριότητες συμμετοχής

• Άμεση επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Συνέχιση και βελτίωση
δραστηριοτήτων συμμετοχής
Σύμβουλο, συμπεριλαμβανομένων 2
εκδηλώσεων «Book a Seat with the
CEO»
• 20 Ανοικτές Μέρες (Open Days)
• 297 πρόσθετες ατομικές συναντήσεις σε
όλες τις Διευθύνσεις

Διατήρηση και βελτίωση
της αξιολόγησης Υγείας και
Ασφάλειας

• Πραγματοποίησε 22 ασκήσεις
εκκένωσης σε εθνικό επίπεδο
• Όλα τα κτήρια ελέγχθηκαν για θέματα
Υγείας και Ασφάλειας
• Ολοκληρώθηκαν οι Αναφορές
Αξιολόγησης Κινδύνων για όλες τις
εγκαταστάσεις και αναγνωρίστηκαν
ολοι οι κινδύνοι
• Εγκαταστάθηκαν 8 νέοι απινιδωτές

• Διατηρήση και βελτίωση
των δεικτών Υγείας και
Ασφάλειας
• Επίλυση όλων των υψηλών
κινδύνων στις εγκαταστάσεις
σύμφωνα με το πλάνο έως το
1ο τρίμηνο του 2021

Μέτρα προστασίας
από τον COVID-19

• Σχέδιο δράσης COVID-19
• Σχηματισμός Ομάδας Διαχείρισης
Περιστατικών Πανδημίας και
Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων

Λήψη όλων των απαραίτητων
μέτρων για την αποφυγή
περιστατικών υγείας σε σχέση με
το COVID-19

Διοργάνωση εκπαιδευτικών
σεμιναρίων για θέματα Υγείας
και Ασφάλειας

Διοργάνωση εκπαιδεύσεων 112,5 ωρών
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας

Διατήρηση στόχου

Βελτίωση του προγράμματος
«Well at Work»

Περίπου 800 συμμετέχοντες
παρακολούθησαν διαδικτυακά σεμινάρια για
θέματα σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής και
οικονομικής υγείας

Διατήρηση στόχου

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 123

Το Περιβάλλον μας
Τομέας

Στόχος για το 2020

Βασικά Επιτεύγματα 2020
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

Μείωση περιβαλλοντικού
αποτυπώματος

Ενσωμάτωση
περιβαλλοντικής
ευαισθητοποίησης στην
κουλτούρα της Τράπεζας
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Στόχος για το 2021
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Σχετικοί Στόχοι
ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
Βιώσιμης
ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ
Ανάπτυξης (SDGs)

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

• Συνέχιση της εγκατάστασης
φωτιστικών LED για τα
υπόλοιπα κτήρια και
καταστήματα
• Εφαρμογή της νέας
στρατηγικής της Τράπεζας
για Ψηφιοποίηση σε όλα τα
Τμήματα
• Βελτίωση του
προγράμματος «Paperless»
σε όλα τα Τμήματα

• Συνέχιση εγκατάστασης
ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
φωτιστικών
LED
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Μείωση 10% στην
κατανάλωση χαρτιού
• 548.488 κιλοβατώρες σε
∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
εξοικονόμηση
ενέργειας
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

• Περαιτέρω μείωση της
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
κατανάλωσης
ενέργειας
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
• Περαιτέρω μείωση της
κατανάλωσης χαρτιού

Μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα
(CO2)

Επίτευξη μείωσης
κατά 14,96% σε σύγκριση με
το 2017

• Περαιτέρω μείωση των
εκπομπών CO2
• Ανάπτυξη νέου συστήματος
μέτρησης και διαχείρισης
εκπομπών

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

Ενίσχυση της ανακύκλωσης
σε όλες τις λειτουργίες της
Τράπεζας

• Έναρξη εσωτερικής
εκστρατείας επικοινωνίας
και ηλεκτρονικού
σεμιναρίου για την
ανακύκλωση
• Ανακύκλωση συνολικά
2.020.000 κιλών χαρτιού

Διατήρηση στόχου

Ανανέωση της πιστοποίησης
ISO50001 για το σύστημα
διαχείρισης Ενέργειας για τα
δύο Κέντρα Δεδομένων

Ανανέωση του ISO50001
στο σύστημα διαχείρισης
ενέργειας

Ανανέωση πιστοποίησης

Εκπαίδευση προσωπικού για
περιβαλλοντικά θέματα και
εκτέλεση δραστηριοτήτων
για την ενίσχυσή της

Διοργάνωση 6
εκπαιδευτικών σεμιναρίων
για περιβαλλοντικά θέματα

Διατήρηση στόχου

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΦΘΗΝΗ
ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

To make an alpha channel of “#THEGlobalGoal”:
1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the
EDITABLE_TEXT layer.
2. Create an outline of the text.
3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS”
then go to pathfinder, and apply “Exclude”.

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ
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Μέλη Δικτύου SupportCY
(μέχρι τον Απρίλιο 2021)
1

Τράπεζα Κύπρου

38

Ιατρική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

2

Reaction

39

Παγκύπριος Αντιαναιμικός Σύνδεσμος

3

Public

40

Arnold's Digital Printers Ltd

4

Φούρνοι Ζορπάς

41

Stephanis Electronics

5

Bionic Electronics

42

EuroLife

6

ORB Marketing & Communications

43

Γενικές Ασφάλειες Κύπρου

7

Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία

44

Hellenic Tzilalis

8

Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

45

Burger King

9

Kids Alternativities

46

Τεκτονικό Ίδρυμα Λευκωσίας «Σόλων»

10

McDonald's Cyprus

47

Gima Caffè

11

Unicars Ltd

48

KEAN Soft Drinks Ltd

12

Petrolina (Holdings) Public Ltd

49

13

Polignosi.com

ΚΕΠΑΚΥ Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών
Ανδρέας Σοφοκλέους

14

C.A. Papaellinas Group

50

Riverland

15

Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας

51

European Youth Parliament Κύπρου

16

3CX

52

Πανεπιστήμιο Κύπρου

17

Olitech Ltd

53

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου

18

DHL

54

Mall of Cyprus

19

Wood N' Fire Art Bakery

55

Starbucks Coffee Company

20

Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής

56

Υπεραγορές Σκλαβενίτης

21

Εφημερίδα Πολίτης

57

Mesimvria TV Cyprus

22

Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

58

FROTCOM Κύπρου

23

G4S

59

Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου

24

The Three Bakers Ltd

60

G.C. School of Careers

25

Pizza Hut

61

SPP Media

26

EPIC

62

Εφημερίδα Η Καθημερινή

27

Dickran Ouzounian & Co. Ltd

63

Deejay Radio

28

Isavella Kids

64

Love FM

29

Leroy Merlin

65

Σπορ FM

30

The Body Shop (Κύπρου)

66

Αχναγάλ

31

Καφές Παντού

67

Homeways Ltd

32

Γκολ στη Ζωή

68

SGM Professional Secretarial Services Ltd, Typing
& Copy Center

33

Φούρνοι Πανδώρα

69

Floralink Suppliers Ltd

34

5nostimo

70

Κρεαταγορά Α/φοί Γιασουμή Λτδ

35

Medical Equipment Services International (MESI) Ltd

71

Εθελοντικό Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΕΑ)

36

Partners VMLY&R

72

Mindy Fine Fashionwear Ltd

37

CERIDES - Excellence in Innovation and Technology

73

Mork Designs Distributions Ltd
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74

Mangas Home Improvement

109

Bonsai Group

75

Oxygono

110

76

Eco Wash

Marigeorgia Voskaridou Career Development
Counselor

111

CYMEPA

77

Επαρχιακή Επιτροπή Πολυτέκνων Λευκωσίας

112

Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου (ΚΕΔΙΦΑΠ)

78

Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου

113

Handy's Security Systems Ltd

79

UCLan Cyprus

114

ANCONart Ltd

80

Κοινότητα Αγίου Λουκά του Ιατρού

115

Ένωση Φυσικών Κύπρου

81

Procopiou Medishop Ltd

116

Βιολογική Εταιρεία Κύπρου

82

Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα)

117

ΙΜΗ C.S.C Ltd

83

Ενωμένοι Μοτοσικλετιστές Κύπρου

118

Media Studios

84

Cyprus Institute of Marketing

119

DeLeMa McCann

85

Παγκύπριος Σύνδεσμος για Άτομα με Αυτισμό

86

Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και
συναφείς παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή»

87

Όμιλος Φώτος Φωτιάδης

88

Ronald McDonald House Charities of Cyprus

89

ABR-Alternative Brains Rule

90

Antenna Ltd

91

Ant1 Radio

92

A.P.S. Athienites Ltd

93

Nicosia Mall Management (NMM) Ltd

94

PASCAL Private English School Lefkosia

95

Top Kinisis Travel Public Ltd

96

Αθλητικός Όμιλος Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου

97

YourWebStep Υπηρεσίες Διαδικτύου

98

Απολλώνιο Ιδιωτικό Νοσοκομείο

99

FSTP Cyprus (Fire Safety Training Providers
Cyprus)

100

To Baristro Tou Nicola Ltd

101

Pasta Strada Services Ltd

102

FX Sound Productions Ltd

103

Mind & Health

104

Δήμος Στροβόλου

105

Cablenet Communication Systems Plc

106

Krypto Security Cyprus Ltd

107

Autotechnica (Cyprus) Ltd - Hertz

108

Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
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Η Προσέγγισή μας όσον αφορά στην Έκθεση
Η Έκθεση
Η Τράπεζα Κύπρου παρουσιάζει
την 4η Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης για το έτος 2020.
Το 2020, η Τράπεζα, ανταποκρινόμενη
στις αυξανόμενες τάσεις και
απαιτήσεις σχετικά με τη
δημοσιοποίηση εταιρικών
πληροφοριών σχετικά με τη
Βιωσιμότητα και τις επιδόσεις σε
Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά θέματα
και θέματα Διακυβέρνησης (ESG),
αποφάσισε να μετονομάσει την
Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας
σε Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης
του 2020 εστιάζει στη στρατηγική
και το πλαίσιο της Τράπεζας, σε
σχέδια δράσης, δραστηριότητες
και αποτελέσματα. Παρουσιάζει
την επίδοση της Τράπεζας σε
θέματα κοινωνικά, οικονομικά,
περιβαλλοντικά και σε θέματα
διακυβέρνηση με συνοπτικό και
συνεπή τρόπο. Η Έκθεση είναι ένα
εργαλείο δέσμευσης που ενισχύει
τις σχέσεις της Τράπεζας με τα
ενδιαφερόμενα μέρη. Επικεντρώνεται
σε εγκεκριμένα ουσιαστικά θέματα
και επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα
μέρη να λαμβάνουν τεκμηριωμένες
αποφάσεις σχετικά με την ικανότητα
της Τράπεζας να δημιουργεί
μακροπρόθεσμη, βιώσιμη αξία. Για
την Τράπεζα Κύπρου, η Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η κινητήρια
δύναμη για διαφάνεια, υπευθυνότητα
και δημιουργία αξίας.
Σκοπός και Όρια
Η Έκθεση καλύπτει την περίοδο από
1/1/2020 έως 31/12/2020.
Η προηγούμενη Έκθεση αφορούσε
το έτος 2019, από 1/1/2019 έως
31/12/2019. Η Τράπεζα έχει δεσμευτεί
να επικοινωνεί τις δραστηριότητές
της μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης σε ετήσια βάση. Η
Έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες
της Τράπεζας Κύπρου στην Κύπρο
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και αποκλείει θυγατρικές και άλλα
συνδεδεμένα μέρη εντός ή εκτός
Κύπρου. Αναφορές στο Bank of
Cyprus Holdings Group γίνονται σε
όλο το εύρος της Έκθεσης, όπου αυτό
κρίνεται αναγκαίο.
Διεθνή Πρότυπα
Η Έκθεση αυτή εκπονήθηκε
σύμφωνα με τα Πρότυπα της
Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας Αναφοράς
(Global Reporting Initiative – GRI
Standards) με επίπεδο Core.
Η Έκθεση αυτή πληροί τις απαιτήσεις
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΜηΧρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(Οδηγία NFR).
Η Τράπεζα Κύπρου υποβάλλει
αναφορές σύμφωνα με το SASB,
Financials Sector, Commercial
Banks Industry Standard (έκδοση
2018-10) για πρώτη φορά στην
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
2020. Η Τράπεζα αναγνωρίζει
το αυξανόμενο ενδιαφέρον της
επενδυτικής κοινότητας, των μετόχων
και των οργανισμών αξιολόγησης
για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
του χρηματοπιστωτικού κλάδου
και για τον οικονομικό αντίκτυπο
της βιωσιμότητας. Το SASB index
παρουσιάζει τις δημοσιοποιήσεις της
Τράπεζας έναντι του SASB Standards.
Η Τράπεζα δεσμεύεται να παρέχει
στους επενδυτές σαφείς, ακριβείς
και ουσιαστικές πληροφορίες
βιωσιμότητας και να εξελίσσει
διαρκώς τις δημοσιοποιήσεις της
σύμφωνα με το GRI Standards και το
SASB Standards.
Κατά την προετοιμασία του
περιεχομένου και της δομής της
Έκθεσης, η Τράπεζα ακολούθησε τις
εξής κατευθυντήριες γραμμές:
• Το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης
ISO 26000
• Τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών
• Τις Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών

• Τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
UNEPFI
• Δείκτες του GRI G4 για τον τομέα
της παροχής Χρηματοοικονομικών
Υπηρεσιών
• Συστάσεις της ειδικής ομάδας του
Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση
χρηματοοικονομικών πληροφοριών
σχετικών με το κλίμα (TCFD)
• Το ευρωπαϊκό πλαίσιο βιώσιμης
χρηματοδότησης
• Βέλτιστες πρακτικές του κλάδου σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Πληροφορίες σχετικά με την
Εταιρική Διακυβέρνηση, τις
Πολιτικές και τις Ετήσιες Εκθέσεις
• Οι πολιτικές της Τράπεζας
είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο
στη διεύθυνση: https://
www.bankofcyprus.com/el-GR/
who-we-are/our-governance/
corporate-governance-policiesand-other-group-policies/
• Το όραμα, η αποστολή και οι αξίες
της Τράπεζας είναι διαθέσιμες στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://
www.bankofcyprus.com/el-GR/
who-we-are/our-bank/our-culture/
• Πληροφορίες σχετικά με τις
Ετήσιες Εκθέσεις Εταιρικής
Διακυβέρνησης είναι διαθέσιμες
στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:
https://www.bankofcyprus.com/
el-GR/who-we-are/our
governance/--/
• Πληροφορίες για τις Ετήσιες
Εκθέσεις είναι διαθέσιμες στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση: https://
www.bankofcyprus.com/
el-GR/investor-relations/reportspresentations-gr/annual-reports/
• Πληροφορίες για την Πιστοληπτική
Αξιολόγηση και Κάλυψη Αναλυτών
είναι διαθέσιμες εδώ:
https://www.bankofcyprus.com/
el-GR/investor-relations/creditratings--analyst-coverage/.

Εξωτερική Διασφάλιση
Η Τράπεζα Κύπρου έχει υιοθετήσει
ένα συνδυασμένο πλαίσιο για την
Οικονομική Κατάσταση και την
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, με
σκοπό να βελτιώσει την αξιοπιστία των
πληροφοριών και των υφιστάμενων
συστημάτων, ώστε να προσθέτει αξία
στα ενδιαφερόμενα μέρη.
• Οι Ετήσιες Οικονομικές
Καταστάσεις έχουν επικυρωθεί
από την αρμόδια διοίκηση της
Τράπεζας, έχουν εγκριθεί από την
Επιτροπή Ελέγχου και το
Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ έχουν
ελεγχθεί από τους ανεξάρτητους
εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας.
• Η Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης εξετάστηκε και
εγκρίθηκε από την Επιτροπή
Βιώσιμης Ανάπτυξης, την
Εκτελεστική Επιτροπή,
την Επιτροπή Δεοντολογίας,

Συμπεριφοράς και Κουλτούρας
και την Επιτροπή Διορισμών
και Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένες δημοσιοποιήσεις
εντός της Έκθεσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης έχουν διασφαλιστεί
εξωτερικά από έναν ανεξάρτητο
φορέα, το The CSR Agency, ο
οποίος διενήργησε περιορισμένου
επιπέδου διασφάλιση
συγκεκριμένων δεδομένων,
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο
AA1000. Η Ανεξάρτητη Έκθεση
Εξωτερικής Διασφάλισης
περιλαμβάνεται στην τελευταία
ενότητα αυτής της Έκθεσης.
Υποστήριξη
Η δομή, το περιεχόμενο και η
ανάλυση που περιέχονται στην
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
του 2020 αναπτύχθηκαν με την
καθοδήγηση και την επιστημονική

υποστήριξη της Sustainability
Knowledge Group. https://www.
sustainabilityknowledgegroup.com.
Συνεισφορά
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του
2020 δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την
πολύτιμη συμβολή των Ανώτερων
Διευθυντών, των CSR Liaisons και
όλων των εργαζομένων της Τράπεζας,
οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με
σχόλια, προτάσεις και άλλα δεδομένα
στην εκπόνηση αυτής της Έκθεσης.
Συντονισμός
Το Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
της Διεύθυνσης Εταιρικών
Υποθέσεων Τράπεζας Κύπρου
ανέλαβε τον συντονισμό για τη
δημιουργία της Έκθεσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης.

Ανατροφοδότηση - Η γνώμη σας είναι σημαντική για μας.
Καλωσορίζουμε τις πληροφορίες και τις προτάσεις σας σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης
Ανάπτυξης της Τράπεζας μέσω των ακόλουθων καναλιών:

Τηλέφωνο:
Τοπικό: 80000800
Διεθνές: +357 22128000

Email:
boccsr@bankofcyprus.com

LinkedIn:
https://www.linkedin.com/
company/bank-of-cyprus

Facebook:
https://www.facebook.com/
BankofCyprusOfficial

Twitter:
https://twitter.com/
BankofCyprus_

Instagram:
https://www.instagram.com/
bank_of_cyprus

Επιστολή:
Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας
Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων
Κεντρικά Γραφεία Τράπεζας Κύπρου
Στασίνου 51, 2002 Λευκωσία, Κύπρος
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Ευρετήριο Περιεχομένου GRI
GRI Standard

Δημοσιοποίηση

Σελίδες και / ή διεύθυνση URL

GRI 101: Foundation 2016
Γενικές Δημοσιοποιήσεις
Προφίλ Οργανισμού
102-1 Όνομα του οργανισμού

22

102-2 Βασικές μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες του οργανισμού

22, 23, 62, 63

102-3 Έδρα του οργανισμού

129

102-4 Περιοχές σημαντικής δραστηριοποίησης

22, 62

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νομική μορφή

21, 22

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται

22, 62,63

102-7 Μέγεθος του οργανισμού

21, 24, 62, 95
https://www.bankofcyprus.com/
en-GB/investor-relations-new/
reports-presentations/annualreport/

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους και λοιπούς εργαζόμενους

95-98

102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα

76

102-10 Σημαντικές αλλαγές στον οργανισμό και στην εφοδιαστική αλυσίδα

-

102-11 Αρχή της προφύλαξης

17-20, 26-32, 52-54, 67, 68, 100

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται

37, 128

102-13 Συμμετοχή σε ενώσεις και οργανισμούς

57-58

Στρατηγική
102-14 Δήλωση του υψηλότερα ιστάμενου υπευθύνου λήψης αποφάσεων του
οργανισμού

6, 7

102-15 Βασικές επιδράσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες

6, 7, 8-11, 17-20, 22, 23, 25-27, 3032, 38, 39, 43-45, 50-53, 79, 80, 83,
92, 100, 101, 120-124

Ηθική και Ακεραιότητα
GRI 102:
Γενικές
Δημοσιοποιήσεις 2016

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς

15, 19-21, 102-106

Διακυβέρνηση
102-18 Δομή διακυβέρνησης

17-20

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
102-40 Κατάλογος των ομάδων ενδιαφερόμενων μερών

38-39

102-41 Συμφωνίες συλλογικής διαπραγμάτευσης

106

102-42 Βάση αναγνώρισης και επιλογής των ενδιαφερομένων μερών

38

102-43 Προσέγγιση της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη

38-39

102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν από τη διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη

38-39

Πρακτικές Αποτύπωσης
102-45 Οντότητες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
102-46 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του απολογισμού και των Ορίων
των Θεμάτων
102-47 Κατάλογος Ουσιαστικών Θεμάτων

https://www.bankofcyprus.com/enGB/investor-relations-new/reportspresentations/annual-report/
36-39, 53-46
44

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

116, 117

102-49 Σημαντικές αλλαγές του Αντικειμένου ή των Ορίων των Θεμάτων

No changes

102-50 Περίοδος αναφοράς

128

102-51 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου απολογισμού

128

102-52 Διάρκεια του κύκλου απολογισμού

128

102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα αναφορικά με τον απολογισμό

129

102-54 Κριτήρια συμφωνίας σύμφωνα με τα GRI Standards

128

102-55 Ευρετήριο Περιεχομένου του GRI

130-133

102-56 Εξωτερική Διασφάλιση

136

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 24, 38-45

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 22-27, 30, 35-39, 43-46

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 24, 46, 120-124

201-1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται

24

Ουσιαστικά Θέματα
OIKONOMIA
Οικονομική Επίδοση
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016
GRI 201: Οικονομική
Επίδοση 2016
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Παραλείψεις

GRI Standard

Δημοσιοποίηση

Σελίδες και / ή διεύθυνση URL

Παραλείψεις

Παρουσία στην Αγορά
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016
GRI 202: Παρουσία στην
Αγορά 2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 18, 22, 23, 25, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 21-23, 62,120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 17-20, 120-124

202-2 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που προέρχονται από την τοπική κοινότητα

18, 98, 102

Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις
GRI 103: Διοικητική
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 18, 22, 23, 25, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 21-23, 79-92,120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 79-81, 83, 120-124

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και υποστηριζόμενες υπηρεσίες
GRI 203: Έμμεσες
Οικονομικές Επιδράσεις
203-2 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές επιδράσεις
2016

83-92
22-23, 83-92

Πρακτικές Προμηθειών
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-23, 76,120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 76

GRI 204: Πρακτικές
Προμηθειών 2016

204-1 Ποσοστό των δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές

76

Καταπολέμηση της Διαφθοράς
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 21, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17-23, 27-32, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-21, 27-32, 46, 105, 107, 108,
120-124

GRI 205: Καταπολέμηση
της διαφθοράς 2016

205-2 Επικοινωνία και κατάρτιση σχετικά µε πολιτικές
και διαδικασίες κατά της διαφθοράς

107-108

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46, 113

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 22, 23, 113-118, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 116, 117, 120-124

302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού

116, 117

302-4 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

116, 117

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενέργεια
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016
GRI 302:
Ενέργεια 2016

Υγρές Εκροές και Απόβλητα
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016
GRI 306: Υγρές Εκροές
και Απόβλητα 2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46, 113

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-23, 113-114, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 66, 117-118, 120-124

306-2 Απόβλητα κατά τύπο και μέθοδο απόρριψης

117-118

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46, 113

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-23, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 113, 114, 120-124

GRI 307: Περιβαλλοντική
307-1 Μη συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς
Συμμόρφωση 2016

No incidents

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Απασχόληση
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016
GRI 401:
Απασχόληση 2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 21, 35-39, 43-46, 95, 102

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-23, 95,120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 96-98, 107-109, 120-124

401-1 Προσλήψεις νέων εργαζομένων και ρυθμός αποχώρησης εργαζομένων

98

401-3 Γονική άδεια

103

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση
2016
GRI 403: Υγεία και
Ασφάλεια στην Εργασία
2018

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 21, 35-39, 43-46, 95

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-23, 95, 99,106, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 99, 120-124

403-5 Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία

99, 123

403-6 Προώθηση της καλής υγείας των εργαζομένων

99, 106
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GRI Standard

Δημοσιοποίηση

Σελίδες και / ή διεύθυνση URL

Κατάρτιση και Εκπαίδευση
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης
GRI 404:
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση 2016

15, 17, 21, 35-39, 43-46, 95
15, 17, 21-23, 107-109, 120-124
17-20, 46, 107-109, 120-124

404-1 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά έτος ανά εργαζόμενο

107

404-2 Προγράμματα για τη αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση των
εργαζομένων

8, 29, 31, 50, 108, 114

404-3 Ποσοστό υπαλλήλων που λαμβάνουν τακτικές αξιολογήσεις για την απόδοση και
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας

Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης
GRI 405:
Διαφορετικότητα και
Ίσες Ευκαιρίες 2016

405-1 Διαφορετικότητα στους φορείς διακυβέρνησης και στους εργαζομένους

15, 17, 21, 35-39, 43-46, 95
15, 17, 21-23, 102, 103, 107, 109,
120-124
17-20, 46, 102, 107, 109, 120-124
18, 95, 102

Αποφυγή Διακρίσεων
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης
GRI 406: Αποφυγή
Διακρίσεων 2016

406-1 Περιστατικά διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες που αναλήφθηκαν

15, 17, 21, 35-39, 43-46, 95
15, 17, 21-23, 102, 103, 105, 107,120124
17-20, 46, 102, 107, 120-124
No incidents

Τοπικές Κοινότητες
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης
GRI 413: Τοπικές
Κοινότητες 2016

15, 17, 35-39, 43-46
15, 17, 21-23, 79-92, 120-124
17-20, 46, 55, 79-92, 120-124

413-1 Δραστηριότητες όπου έχει υλοποιηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινότητα,
αξιολογήσεις επιδράσεων, και αναπτυξιακά προγράμματα

79-92

Αξία οικονομικών δωρεών της πρωτοβουλίας SupportCY

81

Μάρκετινγκ και Σήμανση Προϊόντων και Υπηρεσιών
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης
GRI 417: Μάρκετινγκ
και Σήμανση
Προϊόντων και
Υπηρεσιών 2016

15, 17, 35-39, 43-46
15, 17, 21-23, 70, 76, 120-124
17-20, 46, 76, 120-124

417-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης που αφορούν στις πληροφορίες και σήμανση
προϊόντων και υπηρεσιών

No incidents

417-3 Περιστατικά μη συμμόρφωσης που αφορούν στην επικοινωνία μάρκετινγκ

No incidents

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-23, 28, 29, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 28, 29, 46, 120-124

418-1 Συνολικός αριθμός τεκμηριωμένων αναφορών που αφορούν σε παραβιάσεις
της ιδιωτικότητας των πελατών και σε απώλειες δεδομένων πελατών

No substantiated complaints

Ιδιωτικότητα Πελατών
GRI 103: Διοικητική
Προσέγγιση 2016
GRI 418: Ιδιωτικότητα
Πελατών 2016

Κοινωνικοοικονομική Συμμόρφωση
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης
GRI 419:
Κοινωνικοοικονομική
Συμμόρφωση 2016

15, 17, 35-39, 43-46
15, 17, 21-23, 28, 29, 32, 70, 92, 102,
103, 120-124
17-20, 27, 28, 29, 46, 120-124

419-1 Μη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς στον κοινωνικό και οικονομικό
τομέα

No incidents

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17-23, 25, 27-32, 50, 92, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 31, 46, 50, 120-124

Διαχείριση Κινδύνων
GRI 103: Διοικητική
Προσέγγιση 2016

Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων

GRI 103: Διοικητική
Προσέγγιση 2016
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103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17-23, 25, 27-32, 50, 92, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 50, 120-124

Αριθμός συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά
με την ασφάλεια

50

Παραλείψεις

GRI Standard

Δημοσιοποίηση

Σελίδες και / ή διεύθυνση URL

Παραλείψεις

Καινοτομία, Τεχνολογία και Ψηφιακή Μετάβαση
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Διοικητική Προσέγγιση
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης
2016
Αύξηση της χρήσης Internet Βanking και εφαρμογών για κινητά

15, 17, 35-39, 43-46, 49
15, 17, 22-23, 49-53, 64-67, 120-124
17-21, 46, 49-53, 120-124
65, 66

Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση Πελατών
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

15, 17, 35-39, 43-46, 61
15, 17, 21-23, 40-42, 50-52, 64, 66,
69, 71-75, 120-124
17-20, 40-42, 46, 64, 65, 73-75,
120-124

Εταιρική Διακυβέρνηση και Ηθική
GRI 103: Διοικητική
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17-32, 50-51, 76, 92, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-21, 46, 55, 76, 120-124

Υπεύθυνη Τραπεζική
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

15, 17, 35-39, 43-46
15, 17, 21-23, 50-51, 61-76, 120-124
17-20, 46, 61-76, 120-124

Εταιρική Στρατηγική και Επενδύσεις
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

15, 17, 35-39, 43-46, 49
15, 17, 21-23, 49-53, 65-68, 120-124
6-7, 17-20, 46, 49-52, 65, 66, 120-124

Σχέσεις με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη και Συνεργασίες
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

15, 17, 35-39, 43-46, 79, 80
15, 17, 22-23, 38, 39, 40-42, 57, 58,
79-92, 120-124
17-20, 46, 83-91, 120-124

Εθελοντισμός
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

15, 17, 35-39, 43-46, 79
15, 17, 21-23, 46, 80-82, 92, 109,
120-124
17-20, 46, 79-84, 92, 109, 120-124

Χρηματοπιστωτική Επιμόρφωση
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

15, 17, 35-39, 43-46
15, 17, 21-23, 91, 120-124
17-20, 46, 88, 91, 120-124

Πρόσβαση σε Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες
GRI 103: Διοικητική
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-23, 69, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 46, 69, 102, 120-124

Αριθμός καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων θυρίδων) με δυνατότητα πρόσβασης
από άτομα με ειδικές ανάγκες

69

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα
GRI 103: Διοικητική
Προσέγγιση 2016

103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος

15, 17, 35-39, 43-46

103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της

15, 17, 21-25, 120-124

103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

17-20, 24, 46, 120-124

Περιβαλλοντικές Επενδύσεις
103-1 Επεξήγηση του Ουσιαστικού Θέματος και του Ορίου του Θέματος
GRI 103:
Διοικητική Προσέγγιση 103-2 Η Διοικητική Προσέγγιση και οι συνιστώσες της
2016
103-3 Αξιολόγηση της Διοικητικής Προσέγγισης

15, 17, 35-39, 43-46
15, 17, 21-23, 113-114, 120-124
17-20, 46, 113-114, 120-124
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Ευρετήριο SASB

Δημοσιοποιήσεις του κλαδικού προτύπου SASB Financials
Sector Commercial Banking

Θέμα

Ασφάλεια
Δεδομένων

Πρόσβαση σε
Χρηματοπιστωτικά
Προϊόντα &
Ανάπτυξη
Ικανοτήτων
Ενσωμάτωση
περιβαλλοντικών,
κοινωνικών
κριτηρίων και
κριτηρίων
διακυβέρνησης
στην πιστωτική
ανάλυση
Διαχείριση
Συστημικών
Κινδύνων
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Δείκτης

Κωδικός

Σελίδες και / ή διεύθυνση
URL

(1) Αριθμός παραβιάσεων δεδομένων, (2) ποσοστό που περιλαμβάνει
στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης, (3) αριθμός κατόχων
λογαριασμών που επηρεάστηκαν

FN-CB-230a.1

28

Περιγραφή της προσέγγισης για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση
των κινδύνων ασφάλειας των δεδομένων

FN-CB-230a.2

19, 20, 28, 29, 50, 70, 120

(1) Αριθμός και (2) ποσό εκκρεμών δανείων που αποσκοπούν
σε προγράμματα προώθησης μικρών επιχειρήσεων και τοπικής
ανάπτυξης

FN-CB-240a.1

63

Αριθμός συμμετεχόντων σε πρωτοβουλίες χρηματοπιστωτικής
επιμόρφωσης για πελάτες με περιορισμένη ή μηδενική πρόσβαση σε
χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τραπεζικές υπηρεσίες (unbanked,
underbanked, or underserved)

FN-CB-240a.4

69, 91

Εμπορική και βιομηχανική έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, ανά κλάδο

FN-CB-410a.1

25, 63

Περιγραφή της προσέγγισης για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών,
κοινωνικών κριτηρίων και κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στην
πιστωτική ανάλυση

FN-CB-410a.2

67, 68

Περιγραφή των πολιτικών και διαδικασιών για την καταγγελία
δυσλειτουργιών

FN-CB-510a.2

28, 104, 105, 108

FN-CB-550a.2

https://www.bankofcyprus.
com/en-GB/investorrelations-new/reportspresentations/annual-report/

Περιγραφή της προσέγγισης για την ενσωμάτωση των
αποτελεσμάτων υποχρεωτικών και εθελοντικών stress tests στον
προγραμματισμό κεφαλαιακής επάρκειας, στη μακροπρόθεσμη
εταιρική στρατηγική και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες
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Ανεξάρτητη Έκθεση Εξωτερικής
Διασφάλισης
Προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου» ή «Τράπεζα») ανέθεσε στην Responsabilitate Socială SRL («The CSR
Agency») τη διενέργεια έργου Εξωτερικής Διασφάλισης καθορισμένων στοιχείων για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020
(«Έκθεση») και η οποία καλύπτει συγκεκριμένους δείκτες απόδοσης (δημοσιοποιήσεις) που περιγράφουν τη δραστηριότητα της
τράπεζας για το διάστημα από 1/1/2020 έως 31/12/2020.
Η διαδικασία που διενεργήθηκε έχει ως στόχο να παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη της Τράπεζας Κύπρου, όπως αυτά έχουν
αναγνωριστεί και παρουσιάζονται στην Έκθεση, τη διασφάλιση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας 14
δημοσιοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση.
Ικανότητες και Ανεξαρτησία του Φορέα Διασφάλισης
Η διαδικασία Εξωτερικής Διασφάλισης διεξήχθη από μια διατμηματική ομάδα εμπειρογνωμόνων της Διεύθυνσης Διασφάλισης του
The CSR Agency, μιας ανεξάρτητης, διεθνούς εταιρείας συμβούλων, η οποία παρέχει υπηρεσίες βιωσιμότητας, που περιλαμβάνουν
εκπαίδευση, σύνταξη εκθέσεων βιωσιμότητας, εξωτερική διασφάλιση και ανάπτυξη στρατηγικής βιωσιμότητας.
Το The CSR Agency, ως μέρος του Δικτύου του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, ενσωματώνει τις 10 αρχές του
Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στο επιχειρηματικό του μοντέλο, στη στρατηγική, τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις
συνεργασίες του. Το The CSR Agency, είναι μέρος του Συνασπισμού Αειφόρου Ρουμανίας, της πρώτης απολιτικής και συνεργατικής
πλατφόρμας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη της Ρουμανίας. Ο Συνασπισμός είναι μέρος του πλαισίου δράσης της Εθνικής Στρατηγικής
Βιώσιμης Ανάπτυξης Ρουμανίας 2030. Έχει αναγνωριστεί επίσημα από τη Ρουμανική Κυβέρνηση μέσω της συνεργασίας της με το
Υπουργείο Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Πέρα από τη διεξαγωγή της παρούσας Εξωτερικής Διασφάλισης, και της Εξωτερικής Διασφάλισης που διενεργήθηκε για την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας του έτους 2019, δεν υπήρξε, ούτε υπάρχει οποιαδήποτε άλλη επιχειρηματική σχέση μεταξύ της Τράπεζας
Κύπρου και του The CSR Agency, ούτε επίσης μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου και οποιουδήποτε εργαζόμενου του The CSR Agency.
Η διαδικασία Εξωτερικής Διασφάλισης διεξήχθη ανεξάρτητα και αμερόληπτα, χωρίς να τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων.
Αρμοδιότητες
Τράπεζα Κύπρου
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2020 της Τράπεζας Κύπρου προετοιμάστηκε από την ομάδα της Τράπεζας σε συνεργασία με το
Sustainability Knowledge Group, εξωτερικό σύμβουλο σε θέματα βιωσιμότητας.
Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, οι ισχυρισμοί, οι δημοσιοποιήσεις και οι δηλώσεις, καθώς και οι διαδικασίες συλλογής
πληροφοριών, διατήρησης αρχείων, εφαρμογής εσωτερικών ελέγχων και άλλων μηχανισμών υποστήριξης και βελτίωσης της
διαδικασίας αποτύπωσης της βιωσιμότητας όπως παρουσιάζονται στην Έκθεση, είναι αποκλειστική ευθύνη της Τράπεζας Κύπρου.
The CSR Agency
Οι κύριες ευθύνες του The CSR Agency ήταν ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της Εξωτερικής Διασφάλισης σύμφωνα με πρότυπο
AA1000AS AccountAbility, η παρουσίαση βασικών ευρημάτων και συμπερασμάτων σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία των
επιλεγμένων πληροφοριών βιωσιμότητας που παρουσιάζονται στην Έκθεση, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης από την Τράπεζα των
Αρχών του AccountAbility.
Εύρος Διασφάλισης
Η διαδικασία Εξωτερικής Διασφάλισης πραγματοποιήθηκε με βάση το πρότυπο AA1000 Assurance Standard (AA1000AS v3)1 και το
AA1000 AccountAbility Principles Standard (AA1000AP, 2018)2.
Πραγματοποιήθηκε μετρίου επιπέδου Εξωτερική Διασφάλιση Τύπου 2, η οποία αξιολόγησε τη φύση και την έκταση της
συμμόρφωσης της Τράπεζας με τις αρχές του AccountAbility, καθώς και την αξιοπιστία 14 καθορισμένων δεικτών απόδοσης, όπως
περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα Μεθοδολογία.
Ακολουθήθηκαν διαδικασίες για τη συγκέντρωση επαρκών αποδεικτικών στοιχείων με σκοπό την επαλήθευση αξιώσεων, δεδομένων
και πληροφορίων για έναν αριθμό καθορισμένων θεμάτων που αντιπροσωπεύουν ισορροπημένα όλα τα θέματα της Τράπεζας Κύπρου,
που παρουσιάζονται στην Έκθεση. Η μεθοδολογία και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, είχαν
ως σκοπό τη μείωση του κινδύνου λανθασμένου αποτελέσματος. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες αυτές είναι λιγότερο
εκτενείς σε σχέση με αυτές που σχετίζονται με την απόδοση διασφάλισης υψηλού επιπέδου και ο κίνδυνος δεν είναι τόσο χαμηλός
όσο στην περίπτωση μιας διαδικασίας υψηλού επιπέδου διασφάλισης.
Ένα δείγμα 14 δημοσιοποιήσεων επιλέχθηκαν για αξιολόγηση, με σκοπό να καλύψουν ουσιαστικά θέματα αντιπροσωπευτικά όλων των
πυλώνων της Έκθεσης, ώστε να παράσχουν ισορροπημένα συμπεράσματα σχετικά με τις πληροφορίες που αφορούν:
• Παρουσία στην Αγορά
• Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
• Εργοδότηση
• Έμμεσες Οικονομικές Επιπτώσεις
• Απόρρητο Πελατών
• Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
• Καταπολέμηση της Διαφθοράς
• Πρακτικές Προμηθειών
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• Ενέργεια
• Εξέλιξη Εργαζομένων, Κατάρτιση και Εκπαίδευση
• Κυβερνοασφάλεια και Προστασία Δεδομένων
• Καινοτομία, Τεχνολογία και Ψηφιακή Μετάβαση
• Κοινωνική Προσφορά
• Πρόσβαση σε Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες
Μεθοδολογία
Καθώς οι περιορισμοί στις μετακινήσεις από την πανδημία του κορονοϊού ήταν ακόμη σε ισχύ κατά την υλοποίηση της Εξωτερικής
Διασφάλισης, η επικοινωνία μεταξύ του The CSR Agency και των ομάδων εκπροσώπων της Τράπεζας Κύπρου πραγματοποιήθηκε
μέσω e-mail, τηλεδιασκέψεων και τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διασφάλισης, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
1. Συνεντεύξεις με εκπροσώπους της Τράπεζας Κύπρου ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία αποτύπωσης της Εξωτερικής
Διασφάλισης οι μεθοδολογίες που ακολουθήθηκαν και η προσέγγιση της συλλογής δεδομένων, των διαδικασιών παρακολούθησης
και υπολογισμών.
2. Συνεντεύξεις με εκπροσώπους της Τράπεζας Κύπρου για την επισκόπηση των βημάτων που ακολουθούνται για την εξαγωγή και τη
συλλογή δεδομένων.
3. Συνεντεύξεις με εκπροσώπους του Sustainability Knowledge Group για την κατανόηση των διαδικασιών πίσω από τη διαδικασία
Ουσιαστικότητας και Διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης.
4. Επανεξέταση της διαδικασίας Ουσιαστικότητας και των αποτελεσμάτων της.
5. Αξιολόγηση των διαδικασιών σύνταξης της Έκθεσης, προκειμένου να ελεγχθεί η τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου Global
Reporting Initiative (GRI).
6. Επανεξέταση δημόσιων εγγράφων, δελτίων τύπου, δηλώσεων και επικοινωνίας τόσο από την Τράπεζα, όσο και από διάφορα
ενδιαφερόμενα μέρη για να επαληθευτεί η αξιοπιστία ορισμένων αξιώσεων που διατυπώνονται στην Έκθεση.
7. Αντιπαραβολή δημοσιευμένων εκθέσεων και πολιτικών που αναφέρονται στην Έκθεση, για έλεγχο της συνάφειας με τις δηλώσεις
και τις παραδοχές που έγιναν σε αυτήν.
8.Υπολογισμός εκ νέου ενός δείγματος δεικτών με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τα έγγραφα που ελήφθησαν, για έλεγχο της
συνέπειας και της ακρίβειας των υπολογισμών που πραγματοποιήθηκαν.
9. Ανατροφοδότηση και έλεγχος του τελικού περιεχομένου των 14 επιλεγμένων γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην Έκθεση,
σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής της Διαδικασίας Διασφάλισης.
10. Εξέταση εσωτερικών συστημάτων, προκειμένου να επικυρωθεί η ακεραιότητα των δηλώσεων που αναφέρονται στην Έκθεση.
11. Συλλογή και επανεξέταση εσωτερικών και εξωτερικών αποδεικτικών στοιχείων που λήφθηκαν για τις δημοσιοποιήσεις συγκεκριμένων
θεμάτων, προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβειά και η συνέπειά τους με τις πληροφορίες που παρατίθενται στην Έκθεση.
Λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα δραστηριοποίησης της Τράπεζας, επιλέχθηκαν για έλεγχο οι ακόλουθες δημοσιοποιήσεις σύμφωνα
με το πρότυπο GRI Standards:
• GRI 202-2: Ποσοστό ανώτερων στελεχών που προσλαμβάνονται από την τοπική κοινότητα
• GRI 405-1: Διαφορετικότητα στους φορείς διακυβέρνησης και στους εργαζομένους
• GRI 401-1: Προσλήψεις νέων εργαζομένων και ρυθμός αποχώρησης εργαζομένων
• GRI 203-2: Σημαντικές έμμεσες οικονομικές επιδράσεις
• GRI 418-1: Συνολικός αριθμός τεκμηριωμένων αναφορών που αφορούν σε παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των πελατών και σε
απώλειες δεδομένων πελατών
• GRI 403-5: Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
• GRI 205-2: Επικοινωνία και κατάρτιση σχετικά µε πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς
• GRI 204-1 Ποσοστό των δαπανών σε τοπικούς προμηθευτές
• GRI 302-4 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
• GRI 404-3 Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για την επίδοση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους
• Αριθμός συμμετεχόντων σε εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια
• Αύξηση της χρήσης Internet Βanking και εφαρμογών για κινητά
• Αξία οικονομικών δωρεών της πρωτοβουλίας SupportCY
• Αριθμός καταστημάτων (συμπεριλαμβανομένων θυρίδων) με δυνατότητα πρόσβασης από άτομα με ειδικές ανάγκες
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας Διασφάλισης περιλάμβαναν κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα
με τα πρότυπα AA1000AP και AA1000AS, καθώς και τις αρχές του GRI αναφορικά με την ποιότητα και το περιεχόμενο των εκθέσεων
βιωσιμότητας.
Περιορισμοί της Διαδικασίας Διασφάλισης που Πραγματοποιήθηκε
• Οποιεσδήποτε πληροφορίες, δηλώσεις, παραδοχές ή δεδομένα που καλύπτουν προηγούμενες ετήσιες Εκθέσεις και
περιλαμβάνονται στην Έκθεση, δεν αποτελούν αντικείμενο αυτής της Διαδικασίας Διασφάλισης.
• Δηλώσεις, στόχοι, στόχοι και ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στην Έκθεση, που περιγράφουν μελλοντικά σχέδια, προθέσεις,
απόψεις ή πεποιθήσεις της Τράπεζας δεν εμπίπτουν στο εύρος εφαρμογής της Διαδικασίας Διασφάλισης.
• Όλες οι διαδικασίες που πραγματοποιήσαμε σύμφωνα με το εύρος της Διαδικασίας Διασφάλισης, περιλάμβαναν μια μετρίου
επιπέδου αξιολόγηση και ανάλυση της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της αντικειμενικότητας των πληροφοριών και των
Το πρότυπο AA1000AS (AccountAbility, 2008) ) είναι η κορυφαία μεθοδολογία που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες βιωσιμότητας παγκοσμίως
για εκθέσεις εξωτερικής διασφάλισης που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, για να εκτιμήσει τη φύση και τον βαθμό στον οποίο ένας οργανισμός
συμμορφώνεται με τις Αρχές του AccountAbility. Μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο εδώ: https://www.accountability.org/standards/ 2 Οι αρχές
AA1000AP (AccountAbility, 2018) παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρμογή των τεσσάρων αρχών της Υπευθυνότητας κατά τη μέτρηση της απόδοσης
βιωσιμότητας.
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δημοσιοποιήσεων συγκεκριμένων θεμάτων που παρουσιάζονται στην Έκθεση.
• Η δειγματοληψία, ο έλεγχος και η επισκόπηση των αποδεικτικών εγγράφων της Τράπεζας διενεργήθηκαν εξ αποστάσεως, μέσω
e-mail, τηλεδιασκέψεων και τηλεφωνικής επικοινωνίας, λόγω των περιορισμών ταξιδιού που ισχύουν αυτήν την περίοδο.
• Δεν αξιολογήθηκαν άλλα θέματα και δημοσιοποιήσεις, εκτός από αυτά που περιγράφονται στις ενότητες Εύρος Διασφάλισης &
Μεθοδολογία αυτής της Έκθεσης Εξωτερικής Διασφάλισης.
• Δεν εξετάσαμε δραστηριότητες και επιδόσεις τρίτων μερών, οντοτήτων ή ενδιαφερόμενων μερών που αναφέρονται στην Έκθεση.
• Η εργασία μας αφορά στην αγγλική έκδοση της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ασυμφωνίας στη μετάφραση
μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής Έκθεσης, αναφορικά με τα συμπεράσματά μας, υπερισχύει η αγγλική έκδοση της Έκθεσης.
Συμμόρφωση με τις Αρχές AA1000AP: Ευρήματα και Συμπεράσματα
Συμμετοχικότητα3
Η Τράπεζα χαρτογραφεί και παρουσιάζει δώδεκα ομάδες ενδιαφερομένων στην Έκθεση: Εργαζόμενοι, Μέτοχοι, Οίκοι αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας, Μέσα ενημέρωσης, Πελάτες, Προμηθευτές/ Επιχειρηματικοί Συνεργάτες, Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου
και θυγατρικές της Τράπεζας, Κυβέρνηση και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι, Χρηματοπιστωτικός τομέας
και άλλες τράπεζες, Ρυθμιστικές/Εποπτικές Αρχές, Κοινωνία και Τοπικές Κοινότητες. Για έξι από τις δώδεκα κατηγορίες παρέχεται
περιγραφή των αναγκών, των προσδοκιών, της συχνότητας επικοινωνίας και των καναλιών δέσμευσης, παρέχοντας πληροφορίες
σχετικά με τις επίσημες διαδικασίες εμπλοκής των ενδιαφερομένων, τόσο για τους σκοπούς της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο
και για τη διασφάλιση συνεχούς επικοινωνίας.
Η αξιολόγηση της ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε για τον σκοπό της παρούσας Έκθεσης πραγματοποιήθηκε στον
προηγούμενο κύκλο αναφοράς (2019), με την Τράπεζα να διεξάγει εργαστήρια και έρευνες για εργαζόμενους και έρευνες
για εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων πελατών, εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, προμηθευτών/
επιχειρηματικών συνεργατών, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Οι ανάγκες και οι προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών
προσδιορίστηκαν μέσω της αξιολόγησης της ουσιαστικότητας.
Για να επικυρώσει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ουσιαστικότητας, να διασφαλίσει την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας, καθώς
και να εντοπίσει και να συζητήσει νέους τομείς δράσης και να επισημάνει τις αλλαγές στα θέματα, η Τράπεζα διεξήγαγε το 2020, μια
σειρά εσωτερικών συναντήσεων με εκπροσώπους όλων των τμημάτων.
Ουσιαστικότητα4
Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 βασίζεται στην αξιολόγηση ουσιαστικότητας που πραγματοποιήθηκε το 2019, στο πλαίσιο
της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας του 2019. Για τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα Κύπρου πραγματοποίησε εκτενή αξιολόγηση για
τον προσδιορισμό, την ιεράρχηση και την επικύρωση βασικών ουσιαστικών θεμάτων, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία τεσσάρων
βημάτων. Η αξιολόγηση περιλάμβανε έρευνα αγοράς, ανασκόπηση βέλτιστων πρακτικών του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
ανάλυση διεθνών προτύπων (Το πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης ISO 26000, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, Οι
Δέκα Αρχές του Παγκόσμιου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, Τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής UNEPFI, Δείκτες του GRI G4
για τον τομέα της παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, Συστάσεις της ειδικής ομάδας του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα (TCFD), Την Ευρωπαϊκή Οδηγία
Μη-Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Οδηγία NFR)] και συγκριτική αξιολόγηση και κατανόηση του εσωτερικού και εξωτερικού
περιβάλλοντος της Τράπεζας Κύπρου, με σκοπό τη δημιουργία μιας εκτεταμένης λίστας θεμάτων που υποβλήθηκε για ιεράρχηση
στην ανώτατη διοίκηση και στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Για πρώτη φορά στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, η Τράπεζα υποβάλλει αναφορές σύμφωνα με το SASB. Το SASB
index παρουσιάζει τις δημοσιοποιήσεις της Τράπεζας έναντι του SASB Financials Sector, και πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τις
δημοσιοποιήσεις του Commercial Banks Industry Standard (FN-CB).
Τα όρια των ουσιαστικών θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών,
παρουσιάζονται στην Έκθεση μαζί με τη συμβολή της Τράπεζας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης για κάθε πυλώνα Εταιρικής
Υπευθυνότητας.
Τα πιο σημαντικά θέματα παρουσιάζονται σε φιλική προς τον χρήστη μορφή στον πίνακα ουσιαστικότητας, σύμφωνα με το GRI
Standards.
Για τους σκοπούς της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020, η Τράπεζα οργάνωσε και διεξήγαγε μια σειρά εσωτερικών συναντήσεων
με εκπροσώπους όλων των τμημάτων. Οι συναντήσεις περιλάμβαναν εις βάθος συζητήσεις που οδήγησαν στην ανανέωση της
κατάταξης των περιβαλλοντικών θεμάτων και στην επικύρωση των υπόλοιπων θεμάτων που περιλαμβάνονται στον πίνακα
ουσιαστικότητας.
Ανταπόκριση5
Όλα τα ουσιαστικά θέματα που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ουσιαστικότητας εντάχθηκαν στην Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020, με βάση το GRI Standards. Αυτό επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν πρόσβαση σε πρόσφατες
πληροφορίες που σχετίζονται με τη στρατηγική και την απόδοση Βιωσιμότητας της Τράπεζας, να συγκρίνουν δεδομένα από
προηγούμενα έτη και να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις βασισμένες στα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα που παρουσιάζονται
στην Έκθεση.
Η Τράπεζα παρουσιάζει επίσης σε ξεχωριστή ενότητα στην Έκθεση, τα βασικά μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της πανδημίας
COVID-19, επισημαίνοντας βασικά στοιχεία και δράσεις που εφαρμόστηκαν, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο η Τράπεζα
ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.
3 Η Συμμετοχικότητα αφορά στην αναγνώριση των ενδιαφερόμενων μερών, στην ενεργό συμμετοχή τους στον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
Βιωσιμότητας του οργανισμού και στην ανάπτυξη στρατηγικής για την ανταπόκριση του σε αυτά.
4 Η Ουσιαστικότητα αφορά στον εντοπισμό και στην ιεράρχηση των πιο σχετικών ουσιαστικών θεμάτων Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση που
έχει κάθε θέμα στον οργανισμό και στα ενδιαφερόμενα μέρη του.
5 Η Ανταπόκριση αφορά στην έγκαιρη και έγκυρη αντίδραση ενός οργανισμού σε ουσιαστικά θέματα Βιωσιμότητας και στις σχετικές επιπτώσεις τους.
138 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Αντίκτυπος6
Μέσω της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020, η Τράπεζα δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της. Τα ουσιαστικά θέματα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση παρουσιάζονται μαζί με
ένα διάγραμμα των ορίων των επιπτώσεών τους, σε έξι κατηγορίες ενδιαφερομένων μερών από την αλυσίδα αξίας του οργανισμού. Για
κάθε ουσιαστικό θέμα, η Τράπεζα περιγράφει την προσέγγισή της στη διαχείρισή τους, υποστηρίζοντας τις δηλώσεις της με ποιοτικές και
ποσοτικές πληροφορίες και τα κύρια αποτελέσματα συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, μέτρων που λήφθηκαν και έργων που υλοποιήθηκαν.
Κατά την επισκόπηση των εσωτερικών διεργασιών, πολιτικών και διαδικασιών που διενεργήθηκε, σύμφωνα με τη διαδικασία
Διασφάλισης, δεν περιήλθε στην αντίληψή μας οτιδήποτε που να υποδείκνυε ότι η Τράπεζα Κύπρου δεν ευθυγραμμίζεται με τις
αρχές του AA1000AS και του AA1000AP.
Βασικές Παρατηρήσεις
• Η Τράπεζα συνέχισε να ενισχύει τις εσωτερικές δομές και τους μηχανισμούς της για τη διαχείριση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης,
δημιουργώντας την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης στα τέλη του 2020, υπό το Τμήμα Σχέσεις Επενδυτών & ESG.
• Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των εξωτερικών τάσεων αναφορικά με Περιβαλλοντικά,
Κοινωνικά θέματα και θέματα Διακυβέρνησης (ΠΚΔ), να καθοδηγεί και να επανεξετάζει τη διαμόρφωση της στρατηγικής και των
πολιτικών ΠΚΔ του Συγκροτήματος, να παρακολουθεί την ανάπτυξη και υλοποίηση των στόχων ΠΚΔ, να παρακολουθεί κινδύνους
σχετικούς με ΠΚΔ ώστε να διασφαλίσει την αποτελεσματική εποπτεία τους και να εξετάζει την ετήσια Έκθεση της Τράπεζας και
άλλες δημοσιοποιήσεις που αφορούν ΠΚΔ.
• Η επίσημη πρωτοβουλία «CSR Liaisons» ακολουθεί συγκεκριμένη δομή μέσα στην Τράπεζα, και σκοπό έχει να συμβάλει στην
αποκέντρωση της έννοιας Εταιρικής Υπευθυνότητας και να ενισχύσει μια κουλτούρα υπευθυνότητας. Οι “CSR Liaisons” είναι μια ομάδα
εργαζομένων που διορίζονται από κάθε Διευθυντή Διεύθυνσης, και μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
Έκθεσης.
• Σε όλη την Έκθεση, στην αρχή κάθε κεφαλαίου η Τράπεζα περιλαμβάνει μια αναφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
• Η αξιολόγηση της ουσιαστικότητας που αποτέλεσε τη βάση της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 ενημερώθηκε το 2020, με
εσωτερικές συναντήσεις με όλες τις Διευθύνσεις της Τράπεζας για βελτίωση και διασφάλιση της καλύτερης κατανόησης των θεμάτων
βιωσιμότητας. Οι συναντήσεις οδήγησαν επίσης σε υψηλότερη κατάταξη των περιβαλλοντικών θεμάτων.
• Ως μέρος της διαδικασίας προετοιμασίας της Έκθεσης, η Έκθεση εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Βιώσιμης
Ανάπτυξης, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Επιτροπή Δεοντολογίας, Συμπεριφοράς και Κουλτούρας και την Επιτροπή Διορισμών και
Εταιρικής Διακυβέρνησης.
• Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας Κύπρου 2020 ακολουθεί το GRI Standards (βασική επιλογή) και για πρώτη φορά το
SASB, Financials Sector, Commercial Banks Industry Standard (έκδοση 2018-10).
Συστάσεις
Οι ακόλουθες συστάσεις από το The CSR Agency έχουν σκοπό τη βελτίωση των μελλοντικών Εκθέσεων:
• Δεδομένου του τρέχοντος μεταβαλλόμενου πλαισίου που έχει μεγάλες επιπτώσεις στις πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης, τους
κανονισμούς και το δημόσιο συμφέρον, και του αντικτύπου της επιδημίας COVID-19 σε όλους τους τομείς, για τον επόμενο κύκλο
αναφοράς, προτείνουμε στην Τράπεζα Κύπρου να πραγματοποιήσει μια νέα αξιολόγηση ουσιαστικών θεμάτων ώστε να αξιολογήσει
τον αντίκτυπό της και να αποκτήσει επίκαιρη γνώση σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.
• Η Τράπεζα Κύπρου να βελτιώσει περαιτέρω τις δημοσιοποιήσεις της σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση.
• Η Τράπεζα Κύπρου να συνεχίσει να βελτιώνει τις ποσοτικές πληροφορίες που δημοσιοποιεί.
• Η Τράπεζα Κύπρου να βελτιώσει την ακρίβεια των περιβαλλοντικών δημοσιοποιήσεων και να εστιάσει στα συστήματα
παρακολούθησης και συλλογής δεδομένων. Αυτό θα επιτρέψει στην Τράπεζα να ορίσει, να περιγράψει και να παρουσιάσει καλύτερα
τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπό της.
• Η Τράπεζα Κύπρου να συνεχίσει να μετρά τη συμβολή της στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, εντάσσοντας πιο εμπεριστατωμένες
και συγκεκριμένες αναλύσεις για το θετικό της αντίκτυπο στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των υποστόχων τους.
• Για την καλύτερη κατανόηση του θετικού αντικτύπου που δημιουργείται από την πρωτοβουλία SupportCY, η Τράπεζα θα μπορούσε
να εξετάσει το ενδεχόμενο να υιοθετήσει μια επίσημη μεθοδολογία μέτρησης του κοινωνικού αντικτύπου.
• Η Τράπεζα Κύπρου να ενισχύσει τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, υιοθετώντας συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους
και επικοινωνώντας την πρόοδό της προς την επίτευξή τους.
• Η Τράπεζα Κύπρου να συνεχίσει να εφαρμόζει τις Αρχές αναφοράς του GRI Standards.
• Η Τράπεζα Κύπρου να συνεχίσει την έκδοση Εκθέσεων σύμφωνα με τα πρότυπα GRI Standards και SASB, και να συμπεριλάβει
συγκεκριμένες κλαδικές δημοσιοποιήσεις από άλλα διεθνή πρότυπα και αναγνωρισμένες πρωτοβουλίες.
Μια ολοκληρωμένη έκθεση με ευρήματα και συστάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης εκθέσεων βιώσιμης ανάπτυξης
εκπονήθηκε από το The CSR Agency και υποβλήθηκε στη διοίκηση της Τράπεζας Κύπρου.
Βάσει της διαδικασίας διενέργειας της Εξωτερικής Διασφάλισης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τράπεζας Κύπρου για το
2020, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι στην Έκθεση παρουσιάζονται με ισορροπημένο τρόπο στοιχεία και πληροφορίες. Τα
στοιχεία και επιδόσεις Βιωσιμότητας που παρουσιάζονται είναι ακριβείς, αξιόπιστες και ουσιαστικά ορθές.
Andreea Ghiocel
Εκ μέρους της Διεύθυνσης Διασφάλισης
Responsabilitate Socială SRL (The CSR Agency)
31 Μαίου, 2021

6 Ο Αντίκτυπος αναφέρεται στην επίδραση της συμπεριφοράς και της απόδοσης ατόμων ή ενός οργανισμού, στην οικονομία, στο περιβάλλον, στην κοινωνία,
στα ενδιαφερόμενα μέρη ή και στον ίδιο τον οργανισμό. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.accountability.org/standards/
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