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Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών, δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση στη βιώσιµη ανάπτυξή της και 
στον µετριασµό των επιπτώσεων της 
δραστηριότητάς της στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει µια 
ολοκληρωµένη στρατηγική για τα θέµατα που 
αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση (ESG) και προσαρµόζει 
διαρκώς τη λειτουργία της, αξιοποιώντας νέες 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες και δηµιουργώντας αξία 
για όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη. 
Το 2021, η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών 
πραγµατοποίησε ανάλυση των ουσιαστικών 
θεµάτων (materiality-analysis) µε τη συµµετοχή 
των Ενδιαφεροµένων Μερών της (µέσω 
ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων) και της 
Ανώτατης ∆ιοίκησης, σύµφωνα µε τις βέλτιστες 
πρακτικές. Ακολουθώντας την αρχή του “Double 
Materiality” (διπλή ουσιαστικότητα), 
αξιολογήθηκαν και ιεραρχήθηκαν  τα ουσιώδη 
θέµατα ESG που εντοπίστηκαν µε βάση το επίπεδο 
επιρροής τους στη συνολική απόδοση της Alpha 
Υπηρεσιών και Συµµετοχών καθώς και στην 
οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίδοσης 
της Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών σε θέµατα 
ESG κατά την τελευταία τριετία (2019-2021), µέσα 
από συγκεκριµένους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
δείκτες1. Περισσότερες πληροφορίες 
παρουσιάζονται στον
Ετήσιο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021.

https://www.alphaholdings.gr/flipbooks/apologismoi-eke/alpha_sustainability_2021_gr/index.html


Κατανάλωση ενέργειας εντός του Οργανισµού (ΜWh) 

Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που προέρχεται από 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (%)2

Άµεσες εκποµπές (Scope 1) (tn CO2 eq)2

Έµµεσες εκποµπές  (Scope 2) (tn CO2 eq)2

Συνολικές έµµεσες εκποµπές (Scope 3) (tn CO2 eq)2

Κατανάλωση πόσιµου νερού (m3)2

Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε (tn)

Ποσοστό ανακύκλωσης αναλωσίµων εκτυπωτών (%)2

Σύνολο απορριµµάτων που ανακυκλώθηκαν (tn)2

Ποσοστό χρεωστικών και πιστωτικών καρτών για τις οποίες 

αποστέλλεται ηλεκτρονικός µηνιαίος λογαριασµός 

(e-statements) (%)

Νέες χρηµατοδοτήσεις για έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

κατά τη διάρκεια του έτους (εκατ. Ευρώ) 

ISO 14001 (Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης)
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1 Οι τιµές των δεικτών αναφέρονται στην Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών Ελλάδος εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
Η σήµανση ""-" αναφέρεται σε Μη ∆ιαθέσιµα δεδοµένα.

2 Οι τιµές για τα οικονοµικά έτη 2019,2020 και 2021 αναφέρονται στην Alpha Bank Α.Ε

∆είκτες



Αριθµός Εργαζοµένων

Ποσοστό Εργαζοµένων που καλύπτεται από Συλλογικές 
Συµβάσεις Εργασίας (%)

Γυναίκες Εργαζόµενες (%)

Γυναίκες Εργαζόµενες σε ∆ιευθυντικές θέσεις(%)

Εργαζόµενοι µε αναπηρία (ΑµεΑ)

Μισθολογική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων στο που 
συµπεριλαµβάνονται στο ανώτατο 10% των Εργαζοµένων, 
βάσει των συνολικών αποδοχών (% υπέρ των ανδρών)4

Μισθολογική διαφορά µεταξύ των δύο φύλων που 
συµπεριλαµβάνονται στο κατώτερο 90% των Εργαζοµένων, 
βάσει των συνολικών αποδοχών (% υπέρ των ανδρών)4

Αναλογία αµοιβής ∆ιευθύνοντος Συµβούλου- Εργαζοµένων5

∆είκτης κινητικότητας Εργαζοµένων (%)

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση Εργαζοµένων
(ώρες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο)

∆απάνες εκπαίδευσης Εργαζοµένων (εκατ. Ευρώ) 

Αριθµός τραυµατισµών 

Αριθµός θανάτων

Ποσοστό Καταστηµάτων που είναι προσβάσιµα  σε ΑµΕΑ (%)

ΑΤΜ µε ειδικές ρυθµίσεις για άτοµα 
µε προβλήµατα όρασης (%)

Ποσοστό εγχρήµατων συναλλαγών που πραγµατοποιήθηκαν 
µέσω ψηφιακών δικτύων κατά τη διάρκεια του έτους (%)
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3 Αυτός ο δείκτης επίδοσης (KPI) περιλαµβάνει µόνο τα επιχειρηµατικά δάνεια που παρακολουθούνται από τις εξής ∆ιευθύνσεις: 
∆ιεύθυνση Σύνθετων Χρηµατοδοτήσεων, ∆ιεύθυνση Corporate Banking και ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικών Κέντρων της Τράπεζας. 
Επιπλέον, το ποσό των δανείων για έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αντιπροσωπεύει τα ποσά των δανείων που εγκρίθηκαν κατά τη 
διάρκεια του έτους και όχι απαραίτητα τα ποσά που εκταµιεύθηκαν. Η συγκεκριµένη µεθοδολογία υπολογισµού του δείκτη 
αναθεωρήθηκε το 2020 και συνεπώς δεν παρουσιάζονται ποσοτικά στοιχεία για το 2019.

4∆εν παρατηρείται µισθολογική διαφορά µεταξύ ανδρών και γυναικών για θέσεις ίδιου επιπέδου

5Οι τιµές για τα οικονοµικά έτη 2019, 2020 και 2021 αναφέρονται στις αµοιβές των εργαζοµένων της Alpha Bank Α.Ε.

6Οι τιµές αναφέρονται στην Alpha Bank και στις Θυγατρικές Τράπεζες Εξωτερικού



Συνολικός αριθµός τεκµηριωµένων παραπόνων που 
αφορούν σε παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των Πελατών 

Περιστατικά µη συµµόρφωσης µε νόµους και κανονισµούς για 
κοινωνικοοικονοµικά θέµατα

Πρόστιµα που επιβλήθηκαν λόγω µη συµµόρφωσης µε το 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο κατά την προώθηση και την 
παροχή προϊόντων / υπηρεσιών

Κοινωνικές επενδύσεις (εκατ. Ευρώ)

Συνολικό υπόλοιπο δανείων προς Μικρές Επιχειρήσεις
(δις Ευρώ)2

Πελάτες που αξιολογήθηκαν για κινδύνους περιβαλλοντικής 
και κοινωνικής ευθύνης µέσω της διενέργειας δέουσας 
επιµέλειας E&S (αριθµός πελατών)2

Περιπτώσεις µη εγκρίσεων δανείων λόγω της λίστας 
εξαιρέσεων (αριθµός υποθέσεων)2

Ανοίγµατα σε οικονοµικές δραστηριότητες επιλέξιµες για την 
Ταξινοµία (εκτός από ανοίγµατα σε κεντρικές κυβερνήσεις, 
κεντρικές τράπεζες και υπερεθνικούς εκδότες) / 
Σύνολο ενεργητικού της Τράπεζας (εκτός από ανοίγµατα σε 
κεντρικές κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και υπερεθνικούς 
εκδότες) (%)2
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Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική και ∆ιαδικασίες Αναφορών 

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πολιτική Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Οµίλου

Πολιτική για την Πρόληψη και Καταστολή της Νοµιµοποίησης 
Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και της 
Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας

Πολιτική Αποδοχών για την Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών 
και τις άλλες Εταιρίες του Οµίλου

Πολιτική ∆ιαφορετικότητας

Πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς

Ποσοστό γυναικών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (%)

Ποσοστό µη εκτελεστικών µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου (%)

Καταδικαστικές αποφάσεις εις βάρος της Ανώτατης ∆ιοίκησης 
για οποιοδήποτε αδίκηµα διαφθοράς

Καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της Ανώτατης ∆ιοίκησης 
για οποιοδήποτε περιστατικά καταπάτησης των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων κατά τη διάρκεια του έτους

Εποπτεία βιώσιµης ανάπτυξης σε επίπεδο επιτροπής 
∆ιοικητικού Συµβουλίου

Εξωτερική διασφάλιση δηµοσιευµένων 
µη-χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών 
(βλ. ετήσιο Απολογισµό Βιώσιµης Ανάπτυξης)
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών αξιολογείται σε ετήσια βάση από διεθνείς αναλυτές και οίκους 
αξιολόγησης σχετικά µε την επίδοσή της σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης, σε θέµατα, δηλαδή, που 
συνδέονται µε το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG). Παρακάτω 
παρουσιάζεται η επίδοση της Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών και οι αντίστοιχες βαθµολογίες για 
την τριετία (2019-2021).

Κώδικας ∆εοντολογίας

Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πολιτική και Διαδικασίες Αναφορών 

Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ομίλου

Πολιτική για την Πρόληψη και Καταστολή της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Πολιτική Αποδοχών για την Alpha Υπηρεσιών και 
Συμμετοχών και τις άλλες Εταιρίες του Ομίλου

https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-diakubernisi/kodikas-deontologias
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/etairiki-diakybernisi/corporate-governance-code-jan-2020-gr.pdf?la=el&hash=9F6ED16BCA17CF279EE364E58338707FA588463C
https://www.alpha.gr/el/idiotes/oroi/prostasia-prosopikon-dedomenon
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/kanonistiki-symmorfosi/politiki-eponimon-kai-anonimon-anaforon.pdf?la=el&hash=F2B63677891923E1AF3FFD9357999DA5FFAF3167
https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/politiki-etairikis-upeuthunotitas
https://www.alpha.gr/el/omilos/etairiki-upeuthunotita/periballon/periballontiki-politiki
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/files-archive/aboutalphabank/policyamlgr.pdf
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/files-archive/aboutalphabank/policyamlgr.pdf
https://www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/files-archive/aboutalphabank/policyamlgr.pdf
www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/genikes-syneleysis/2019/geniki-sinelefsi-20191120/20191120-politiki-apodoxon.pdf
www.alpha.gr/-/media/alphagr/files/group/genikes-syneleysis/2019/geniki-sinelefsi-20191120/20191120-politiki-apodoxon.pdf


Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών, µέσα από τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης επιδιώκει 
να αυξάνει συνεχώς το θετικό της αποτύπωµα στην κοινωνία και το περιβάλλον και
 ναµµειώνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Συγκεκριµένα, έχοντας προσυπογράψει τις έξι Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής που 
διαµορφώθηκαν µέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωµένων Εθνών UNEP FI (United 
Nations Environment Programme Finance Initiative) δεσµεύεται να λειτουργεί υπεύθυνα και 
να συµβάλει στη διαµόρφωση ενός υπεύθυνου και βιώσιµου τραπεζικού συστήµατος. Το 
2021, η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών παρακολούθησε την πρόοδό της όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην πρώτη της δηµοσιοποίηση PRB το 2020. Οι στόχοι 
που τέθηκαν αφορούν τόσο το λειτουργικό της αποτύπωµα όσο και τα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα της. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην δεύτερη 'Εκθεση
Αυτοαξιολόγησης  

Το 2021, ο Όµιλος εισήγαγε την Επιτροπή Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, Βιωσιµότητας και 
Ανάδειξης Υποψηφίων προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες και οι ενέργειες του 
Οµίλου είναι σύµφωνες µε τις ESG δεσµεύσεις και στόχους της, το ισχύον ρυθµιστικό 
περιβάλλον και την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε επίπεδο διοίκησης, συστάθηκε η Επιτροπή 
Βιωσιµότητας Οµίλου, η οποία κατευθύνει τη στρατηγική ESG της Alpha Υπηρεσιών και 
Συµµετοχών. Επιπλέον, έχει οριστεί ένας συντονιστής ESG, σε επίπεδο Οµίλου, για να επιβλέπει 
τους στόχους ESG εντός της διαλειτουργικής Οµάδας Εργασίας ESG και να διευκολύνει
 την αποτελεσµατική εσωτερική υιοθέτηση των πρακτικών ESG σε ολόκληρο τον οργανισµό.

Ακολουθώντας τις συστάσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), 
αξιολογούνται επικείµενες περιβαλλοντικές πολιτικές, νοµικές απαιτήσεις και  κατευθυντήριες 
οδηγίες που σχετίζονται µε το κλίµα, µε στόχο την αποτελεσµατική αποτύπωση και διαχείριση  
τυχόν φυσικών και µεταβατικών κινδύνων που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή. Έχοντας 
επίγνωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και του τρόπου µε τον οποίο αυτές 
επηρεάζουν όλες τις πτυχές των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, η Alpha Υπηρεσιών και 
Συµµετοχών σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει προϊόντα που συµβάλλουν στον
µετριασµό (mitigation) και την προσαρµογή (adaptation) του κλίµατος.
Επιπλέον, η Αlpha Yπηρεσιών και Συµµετοχών έχει αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραµµές 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους κινδύνους που συνδέονται µε την κλιµατική 
αλλαγή και τον Μάιο του 2021 υπέβαλε στην ΕΚΤ ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την
αντιµετώπιση των κενών που εντοπίστηκαν.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών συµµετείχε στην άσκηση Climate Stress Test 2022 (CST 
2022) που πραγµατοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η Alpha 
Υπηρεσιών και Συµµετοχών χρησιµοποιεί την προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων για τον 
κλιµατικό κίνδυνο ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του 
προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και την ανθεκτικότητά της σε εσωτερικές και εξωτερικές 
κρίσεις που σχετίζονται µε το κλίµα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιοποιεί τα αποτελέσµατα των 
ασκήσεων του Climate Risk  Stress Test (CSRT) προκειµένου να λάβει ολοκληρωµένες 
αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται µε το κλίµα και 
µπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις, τη στρατηγική και τον οικονοµικό σχεδιασµό του 
οργανισµού. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της CSRT χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό, την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε το κλίµα και λαµβάνονται 
υπόψη για τον καθορισµό και την αξιολόγηση της Στρατηγικής Κινδύνων και Κεφαλαίου της 
Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών. Τέλος, η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών χρησιµοποιεί τη 
CSRT ως εργαλείο τόσο για την πρόκληση όσο και για τη συµπλήρωση των
 διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των εσωτερικών διαδικασιών.

Παράλληλα, στο επενδυτικό κοµµάτι, η Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει αναπτύξει 
µία νέα, ολοκληρωµένη Πολιτική Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και ∆ιακυβέρνησης 
(ESG) προκειµένου να εφαρµόζει ESG κριτήρια στα αµοιβαία κεφάλαιά της σύµφωνα µε τις 
αρχές του UNEP PRI. Η ESG Πολιτική αντιπροσωπεύει τις κατευθυντήριες αρχές που 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται 
µε θέµατα ESG ενσωµατώνονται κατάλληλα στην επενδυτική διαδικασία. Έχοντας 
ενσωµατώσει τα  ESG κριτήρια στη χρηµατοπιστωτική της πολιτική, αλλά και στην ίδια τη 
λειτουργία της, η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών αξιολογεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες 
της κλιµατικής αλλαγής που προκύπτουν τόσο από τη δραστηριότητά της, όσο και από τη
δραστηριότητα των Πελατών της.
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Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών, µέσα από τη στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης επιδιώκει 
να αυξάνει συνεχώς το θετικό της αποτύπωµα στην κοινωνία και το περιβάλλον και
 ναµµειώνει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις.

Συγκεκριµένα, έχοντας προσυπογράψει τις έξι Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής που 
διαµορφώθηκαν µέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωµένων Εθνών UNEP FI (United 
Nations Environment Programme Finance Initiative) δεσµεύεται να λειτουργεί υπεύθυνα και 
να συµβάλει στη διαµόρφωση ενός υπεύθυνου και βιώσιµου τραπεζικού συστήµατος. Το 
2021, η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών παρακολούθησε την πρόοδό της όσον αφορά την 
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στην πρώτη της δηµοσιοποίηση PRB το 2020. Οι στόχοι 
που τέθηκαν αφορούν τόσο το λειτουργικό της αποτύπωµα όσο και τα χρηµατοοικονοµικά 
προϊόντα της. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην δεύτερη 'Εκθεση
Αυτοαξιολόγησης  

Το 2021, ο Όµιλος εισήγαγε την Επιτροπή Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, Βιωσιµότητας και 
Ανάδειξης Υποψηφίων προκειµένου να διασφαλίσει ότι οι λειτουργίες και οι ενέργειες του 
Οµίλου είναι σύµφωνες µε τις ESG δεσµεύσεις και στόχους της, το ισχύον ρυθµιστικό 
περιβάλλον και την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε επίπεδο διοίκησης, συστάθηκε η Επιτροπή 
Βιωσιµότητας Οµίλου, η οποία κατευθύνει τη στρατηγική ESG της Alpha Υπηρεσιών και 
Συµµετοχών. Επιπλέον, έχει οριστεί ένας συντονιστής ESG, σε επίπεδο Οµίλου, για να επιβλέπει 
τους στόχους ESG εντός της διαλειτουργικής Οµάδας Εργασίας ESG και να διευκολύνει
 την αποτελεσµατική εσωτερική υιοθέτηση των πρακτικών ESG σε ολόκληρο τον οργανισµό.

Ακολουθώντας τις συστάσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), 
αξιολογούνται επικείµενες περιβαλλοντικές πολιτικές, νοµικές απαιτήσεις και  κατευθυντήριες 
οδηγίες που σχετίζονται µε το κλίµα, µε στόχο την αποτελεσµατική αποτύπωση και διαχείριση  
τυχόν φυσικών και µεταβατικών κινδύνων που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή. Έχοντας 
επίγνωση των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής και του τρόπου µε τον οποίο αυτές 
επηρεάζουν όλες τις πτυχές των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, η Alpha Υπηρεσιών και 
Συµµετοχών σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει προϊόντα που συµβάλλουν στον
µετριασµό (mitigation) και την προσαρµογή (adaptation) του κλίµατος.
Επιπλέον, η Αlpha Yπηρεσιών και Συµµετοχών έχει αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραµµές 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τους κινδύνους που συνδέονται µε την κλιµατική 
αλλαγή και τον Μάιο του 2021 υπέβαλε στην ΕΚΤ ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δράσης για την
αντιµετώπιση των κενών που εντοπίστηκαν.

Η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών συµµετείχε στην άσκηση Climate Stress Test 2022 (CST 
2022) που πραγµατοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Η Alpha 
Υπηρεσιών και Συµµετοχών χρησιµοποιεί την προσοµοίωση ακραίων καταστάσεων για τον 
κλιµατικό κίνδυνο ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου που επιτρέπει τη βελτιστοποίηση του 
προφίλ κινδύνου της Τράπεζας και την ανθεκτικότητά της σε εσωτερικές και εξωτερικές 
κρίσεις που σχετίζονται µε το κλίµα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιοποιεί τα αποτελέσµατα των 
ασκήσεων του Climate Risk  Stress Test (CSRT) προκειµένου να λάβει ολοκληρωµένες 
αποφάσεις και να κατανοήσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται µε το κλίµα και 
µπορεί να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις, τη στρατηγική και τον οικονοµικό σχεδιασµό του 
οργανισµού. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα της CSRT χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό, την 
αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται µε το κλίµα και λαµβάνονται 
υπόψη για τον καθορισµό και την αξιολόγηση της Στρατηγικής Κινδύνων και Κεφαλαίου της 
Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών. Τέλος, η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών χρησιµοποιεί τη 
CSRT ως εργαλείο τόσο για την πρόκληση όσο και για τη συµπλήρωση των
 διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των εσωτερικών διαδικασιών.

Παράλληλα, στο επενδυτικό κοµµάτι, η Alpha Asset Management Α.Ε.∆.Α.Κ. έχει αναπτύξει 
µία νέα, ολοκληρωµένη Πολιτική Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ευθύνης και ∆ιακυβέρνησης 
(ESG) προκειµένου να εφαρµόζει ESG κριτήρια στα αµοιβαία κεφάλαιά της σύµφωνα µε τις 
αρχές του UNEP PRI. Η ESG Πολιτική αντιπροσωπεύει τις κατευθυντήριες αρχές που 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται 
µε θέµατα ESG ενσωµατώνονται κατάλληλα στην επενδυτική διαδικασία. Έχοντας 
ενσωµατώσει τα  ESG κριτήρια στη χρηµατοπιστωτική της πολιτική, αλλά και στην ίδια τη 
λειτουργία της, η Alpha Υπηρεσιών και Συµµετοχών αξιολογεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες 
της κλιµατικής αλλαγής που προκύπτουν τόσο από τη δραστηριότητά της, όσο και από τη
δραστηριότητα των Πελατών της.


