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Του ΚΟΣΜA ΖΑΚΥΝΘΙΝΟY 

ευκαιριών και αξιοκρατικών κριτηρίων στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό, οι δυναμικές κοινωνικές παρεμβάσεις, οι συστημα-
τικές και πρωτοπόρες περιβαλλοντικές δράσεις και το
πλούσιο πολιτιστικό έργο συνθέτουν τους πυλώνες της Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς. 
Συγκεκριμένα, το πολιτιστικό έργο της Τράπεζας, και ένα με-
γάλο κομμάτι των παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία, υλο-
ποιούνται μέσα από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου
Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.). Πέραν από τα επτά θεματικά μουσεία
που λειτουργεί ήδη το Π.Ι.Ο.Π. στην περιφέρεια, έχει να πα-
ρουσιάσει ένα πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο με
στόχο την προστασία της παραδοσιακής τεχνολογίας και της
βιομηχανικής κληρονομιάς. Όσον αφορά στο περιβάλλον,
ήδη από το 2004 έχουμε δημιουργήσει τη Μονάδα Περιβάλ-
λοντος, η οποία καθορίζει στόχους στο πλαίσιο των Αρχών
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας και συντονίζει
σειρά δράσεων για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας απο-
τυπώματος.  

Ποια τα σημαντικότερα έργα ΕΚΕ που έχετε υποστη-
ρίξει και ποιες οι δράσεις που πρόκειται να υλοποιή-
σετε προσεχώς; 
Έχουμε να επιδείξουμε πολύ σημαντικά επιτεύγματα στο
χώρο της ΕΚΕ. Θα ήθελα πρωτίστως να αναφερθώ στην εν-
σωμάτωση της ΕΚΕ με διακριτή θέση στο οργανόγραμμα του
Ομίλου, καθώς και στη θεσμοθέτηση της Επιτροπής ΕΚΕ με
τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών του Ομίλου, γεγονός που

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Τράπεζα Πειραιώς συμμε-
τείχε στο διεθνή Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CRI), κατα-
κτώντας φέτος τη χρυσή κατηγορία. Τι σημαίνει Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη για την Τράπεζα; 
Για μας ΕΚΕ είναι η οικειοθελής εταιρική δέσμευση για
ένταξη στις επιχειρηματικές πρακτικές κοινωνικών, περι-
βαλλοντικών και πολιτιστικών δράσεων, πέραν των υπο-
χρεώσεων που ορίζει η νομοθεσία. Η Τράπεζα Πειραιώς όχι
μόνο συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπουν
οι νόμοι, αλλά προχωρεί με πρωτοβουλίες της σε πολιτικές
και δράσεις που τις υπερβαίνουν. Δεν θεωρεί την ΕΚΕ «κό-
στος», αλλά επένδυση, που ωφελεί τόσο την κοινωνία όσο
και την ίδια την Τράπεζα. Με οικονομικούς όρους, θα μπο-
ρούσαμε να πούμε ότι επιστρέφουμε μέρος των κερδών μας
στην κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Και έχει
ιδιαίτερη σημασία, ειδικά σε αυτή την περίοδο με την οικο-
νομική κρίση που διέρχεται η χώρα μας, ότι εμείς θεω-
ρούμε «αδιαπραγμάτευτα» τα θέματα της ΕΚΕ και ιδιαίτερα
τα θέματα που αγγίζουν τα κοινωνικά μέτρα στήριξης των
πελατών μας.

Σε ποιους τομείς αναπτύσσει τα προγράμματα Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης η Τράπεζα Πειραιώς; 
Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, οι σχέσεις εμπιστο-
σύνης και ευθύνης απέναντι σε μετόχους, πελάτες και προ-
μηθευτές, η συστηματική εφαρμογή πολιτικών ίσων

«Βασική μας επιδίωξη είναι η περαιτέρω στήριξη δομών μέσα στον ίδιο τον Όμιλο
που θα ενσωματώσουν τις αρχές της ΕΚΕ και θα εξασφαλίζουν τη διάρκεια στην
εφαρμογή τους» υπογραμμίζει μιλώντας στο CSR Review η πρόεδρος του
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και Υπεύθυνη Επιτροπής ΕΚΕ.

τάϊκου 
Σοφία Σ

«Η Κοινωνική Ευθύνη 
δεν είναι “κόστος” 
αλλά επένδυση»
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προϊόντα και υποστηρίζουμε με ευνοϊκούς όρους επενδύ-
σεις σε: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Εξοικονό-
μηση Ενέργειας-Οικολογική Δόμηση, Βιολογική Γεωργία,
Προϊόντα Πράσινης Χημείας, Πράσινες Μεταφορές, Εναλ-
λακτική Διαχείριση Απορριμμάτων, Αποβλήτων και Νερού,
και Οικοτουρισμό-Αγροτουρισμό. Μάλιστα, έχουμε θεσπίσει
τον Τομέα Πράσινης Επιχειρηματικότητας, που έχει αναλά-
βει το σχεδιασμό πρωτοβουλιών και δράσεων για την κα-
λύτερη υποστήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Στην
προσπάθειά μας αυτή συνεργαζόμαστε με την πολιτεία και
διάφορους άλλους συμμετέχοντες (stakeholders). Πρό-
σφατο παράδειγμα είναι η ανακοίνωση ενός νέου αναπτυ-
ξιακού προγράμματος με όχημα την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, για να προωθηθούν
επενδύσεις που αφορούν την περιβαλλοντική αναβάθμιση
στις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές και τη δημιουργία
ενός νέου προτύπου «πράσινων επιχειρηματικών πάρ-
κων». Με αυτές τις πρωτοβουλίες, μπορούμε να υποστη-
ρίξουμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει καταστεί πρωτοπόρος
ανάμεσα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στην
προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της πράσι-
νης επιχειρηματικότητας.

αποδεικνύει τη δέσμευση του Ομίλου στην ανάπτυξη κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δράσεων. Στα
σημαντικά επιτεύγματα συγκαταλέγονται η δημιουργία και
λειτουργία επτά θεματικών μουσείων στην περιφέρεια και
η μετατροπή τους σε πόλους έλξης τουριστών που βοηθούν
οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και πόλους παρα-
γωγής υψηλού επιπέδου πολιτιστικών εκδηλώσεων που
απευθύνονται σ’ αυτές. Σημαντικότατα επίσης θεωρούμε
την επιτυχή ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδο-
τούμενου προγράμματος GREENbanking4Life για τη μεί-
ωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας, τη
δημιουργία των πρώτων πράσινων τραπεζικών προϊόντων
στην Ελλάδα, τη λειτουργία του πρώτου Πράσινου Καταστή-
ματος GREΕN BANKING στα Βαλκάνια, την ενίσχυση προ-
γραμμάτων υποστήριξης ειδικών κοινωνικών ομάδων και
την παροχή προληπτικής ιατρικής σε απομονωμένες πε-
ριοχές στην Ελλάδα.
Βασική μας επιδίωξη είναι η περαιτέρω στήριξη δομών
μέσα στον ίδιο τον Όμιλο που θα ενσωματώσουν τις αρχές
της ΕΚΕ και θα εξασφαλίζουν τη διάρκεια στην εφαρμογή
τους. Στις άμεσες προτεραιότητές μας είναι η δημιουργία
τριών ακόμη μουσείων, που θα ολοκληρώσουν το Δίκτυο
θεματικών τεχνολογικών μουσείων στην ελληνική περιφέ-
ρεια, η ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας με τις τοπικές
κοινωνίες, η ενίσχυση προγραμμάτων υποστήριξης των
εργαζομένων μας, η έμφαση στις σχέσεις με τους πελάτες
μας, καθώς και η ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής διά-
στασης στη  λήψη αποφάσεων και την  καθημερινή λειτουρ-
γία του Ομίλου.  

Στο Δίκτυο του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου
Πειραιώς έχει ενταχθεί πρόσφατα το Μουσείο Περι-
βάλλοντος Στυμφαλίας. Ποιοι είναι οι στόχοι και ο
σκοπός της ίδρυσής του; 
Ο βασικός στόχος του Μουσείου είναι να αναδείξει το περι-
βαλλοντικό πλαίσιο μιας ιστορικής λίμνης, όπως είναι η
Στυμφαλία, καταγράφοντας τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες δημιουργήθηκε, και προβάλλοντας τη χλωρίδα και
την πανίδα της με σύγχρονα μουσειοδιδακτικά μέσα. Επι-
πλέον, να παρουσιάσει τα επαγγέλματα που διαχρονικά ανα-
πτύχθηκαν γύρω από αυτή την πηγή ζωής, σε διαλεκτική
σχέση με το γεωφυσικό περιβάλλον. Ο δεύτερος στόχος
είναι και αυτό το Μουσείο να υπηρετήσει την τοπική κοινω-
νία με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν: την προσέλκυση
επισκεπτών, με έμφαση στην κατεύθυνση του εναλλακτικού
πολιτιστικού τουρισμού και τη διοργάνωση πολιτιστικών γε-
γονότων υψηλής στάθμης. Τέλος, το Μουσείο φιλοδοξεί να
αποτελέσει έναν από τους βασικούς πόλους δράσης για την
προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή. 

Αναπτύσσοντας εξειδικευμένη δράση στον τομέα της
τραπεζικής μέσω του Green Banking, ποιες εκτιμάτε
ότι θα είναι oι προοπτικές ανάπτυξης των Υπεύθυ-
νων Επενδύσεων στο εγγύς μέλλον, δεδομένης της
υποστήριξης σε περιβαλλοντικά θέματα, και από την
πολιτεία; 
Για μας, η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι έργο ζωής.
Από το 2004 στηρίζουμε φιλικές προς το περιβάλλον επεν-
δύσεις. Δημιουργήσαμε και δημιουργούμε χιλιάδες θέσεις
εργασίας στην πράσινη οικονομία. Έχουμε αναπτύξει ειδικά
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