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Οι Άνθρωποί μας

Κοινωνία Υπεύθυνες Υπηρεσίες

Περιβάλλον

ώρες εκπαίδευσης στους εργαζόμενους
(38 ώρες ανά εργαζόμενο).

Διατέθηκαν 217 φιάλες
αίμα από αιμοδοσίες που
πραγματοποιήθηκαν στο προσωπικό 
της Τράπεζας Κύπρου μέσα στο 2014.   

Μέσω της ανάπτυξης και επέκτασης των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τράπεζας Κύπρου, 

μειώθηκε η κατανάλωση χαρτιού και κατ’ 
επέκταση οι ρύποι αερίων του θερμοκηπίου.

Ανακυκλώθηκαν 194 τόνοι 
χαρτιού το 2014.

Η Τράπεζα Κύπρου εξασφάλισε  πλήρη 
διαφάνεια και προστασία δεδομένων σε όλα 

τα έγγραφα και διαγωνισμούς προμηθειών.

Η Τράπεζα Κύπρου συνεργάστηκε με 

1.150 προμηθευτές, προσφέροντας 
εργασία και συνεισφέροντας σημαντικά 
στην οικονομία της Κύπρου.

Περισσότεροι από 6.000 μαθητές 
επισκέφτηκαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας 
Κύπρου κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015. 

Υποστηρίχθηκαν 12.000 
ασθενείς μέσω του Ογκολογικού Κέντρου 

της Τράπεζας Κύπρου το 2014.

Αφιερώθηκαν 66.650 

Σύνοψη Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014
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Με τη συμπλήρωση της παρούσας 
Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας 
για το 2014, η Τράπεζα Κύπρου 
μπαίνει και επίσημα σε μια νέα εποχή 
όσον αφορά στην Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη και τον τρόπο που αυτή 
εξυπηρετείται από τον οργανισμό.

Το ίδιο ισχύει και για την εταιρική 
διακυβέρνηση του οργανισμού, 
τη σχέση μας με τον πελάτη αλλά 
και την σχέση μας με την κοινωνία 
γενικότερα. Καθώς οι ανάγκες τους και 
οι απαιτήσεις τους από την αρχαιότερη 
και μεγαλύτερη τράπεζα του τόπου 
αλλάζουν, κρίνουμε πως θα πρέπει κι 
εμείς να αλλάξουμε τον τρόπο με τον 
οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτές τις 
προσδοκίες.

Συνειδητά εντοπίζουμε τις αδυναμίες 
μας, αναβαθμίζουμε τις μεθόδους μας 
και εξασφαλίζουμε τη μέγιστη δυνατή 
ευθυγράμμιση των απαιτήσεων των 
ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας, 
με τη γενικότερη στρατηγική της 
Τράπεζας. Η τήρηση των εταιρικών 
πολιτικών και των όρων εταιρικής 
διακυβέρνησης αποτελούν πλέον 
το ουσιαστικότερο μοχλό σωστής 
λειτουργίας της Τράπεζας.

Η οικονομική στήριξη των αναγκών 
των συνανθρώπων μας, που λόγω της 
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης 
έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία 
2 χρόνια, αποτελεί κεντρικό άξονα 
του ρόλου που διαδραματίζουμε 
σήμερα στην κοινωνία. Με διαδικασίες, 
διαφάνεια και κριτήρια μελετούμε 
και αξιολογούμε προηγούμενες, 
υφιστάμενες και μελλοντικές δράσεις 
που στόχο έχουν το ουσιαστικό και 
υπεύθυνο όφελος όλων των Κυπρίων.  

Το Όραμά μας
●● Να είμαστε η Τράπεζα που με 

διαφάνεια και υπευθυνότητα, 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
κοινωνίας. Να συνεχίσουμε να 
είμαστε κεντρικός μοχλός προόδου 
στην Κύπρο, ανταποκρινόμενοι 
όμως στα νέα δεδομένα που έχουν 
δημιουργηθεί μετά τον Μάρτιο 2013.

●● Με χρέος απέναντι στη χώρα, να 
συνεχίσουμε και να αναβαθμίσουμε 
τη στήριξη και ενίσχυση θεσμών 
και δράσεων για αντιμετώπιση 
κοινωνικών προβλημάτων.

●● Να αναλαμβάνουμε νέες 
πρωτοβουλίες προς όφελος όλων των 
ενδιαφερομένων μερών, με σεβασμό 
στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Μιχάλης Περσιάνης 
Διευθυντής 

Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων 
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

01.  Η Δέσμευσή μας 
στην Εταιρική Υπευθυνότητα 

4



Επίδοση επιταγών εκ μέρους της Τράπεζας,     
σε εκπροσώπους των προσφύγων                      
στα χρόνια που ακολούθησαν 
την τουρκική εισβολή του 1974.

Ευχαριστήρια επιστολή ημερομηνίας                
24 Μαρτίου 1941, από τον Έλληνα Πρόξενο 
προς την Τράπεζα, για την εισφορά £32        
του προσωπικού της προς την Ελλάδα κατά 
τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αιμοδοσία μελών του προσωπικού 
της Τράπεζας στη Λεμεσό το 1965.

5

Γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα, 
με εμφανή ακόμη τα σημάδια της 
μακράς οθωμανικής κατοχής, αλλά 
και ασφυκτιώντας μέσα στο στενό 
ορίζοντα του αγγλικού αποικιακού 
ζυγού, η κυπριακή οικονομία πάλευε 
τότε στο επίπεδο της απλής φυσικής 
επιβίωσης των ανθρώπων. Οι 
βιοπαλαιστές, οι μικροεπιχειρηματίες 
και ο απλός κόσμος ήταν κυριολεκτικά 
στα χέρια των ιδιωτών τοκογλύφων. 
Τα χαρακτηριστικά της υπανάπτυξης 
κρατούσαν ανεκμετάλλευτο το δυναμικό 
του τόπου. Καμιά ουσιαστική ανάπτυξη 
δεν μπορούσε να σημειωθεί χωρίς 
οργανωμένη χρηματοδότηση.

Την 1η Ιανουαρίου 1899, το “Ταμιευτήριον 
η Λευκωσία” ήρθε να συμπληρώσει αυτό 
το κενό, αποτελώντας το καλύτερο 
δείγμα του δημιουργικού πνεύματος 
που θα άρχιζε σιγά σιγά να διαπερνά 
την κυπριακή κοινωνία, ανοίγοντάς την 
στο σύγχρονο κόσμο. Πρωτεργάτες στο 
εγχείρημα αυτό, ήταν ο νομικός Ιωάννης 
Οικονομίδης και ο γιατρός Αντώνιος 
Θεοδότου. Τη μεγάλη πλειοψηφία 

των μετόχων αποτελούσαν βιοτέχνες, 
εμποροϋπάλληλοι, καταστηματάρχες, 
εργάτριες και οικοκυρές. Το σύστημα 
μετατροπής των εβδομαδιαίων 
καταθέσεων σε μετοχές, ρίζωσε απ’ την 
πρώτη στιγμή τον αποταμιευτικό θεσμό 
στη συνείδηση του κοινού και έδωσε 
στο Ταμιευτήριο βάσεις αξιοπιστίας και 
εμπιστοσύνης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το 
Ταμιευτήριο καθιερώθηκε και κέρδισε 
ευρεία αναγνώριση. Κινητοποίησε 
τους λιγοστούς οικονομικούς πόρους 
των απλών ανθρώπων, προώθησε 
την ιδέα της αποταμίευσης και 
επέτρεψε τη σύσταση των πρώτων 
κεφαλαίων στηρίζοντας την παραγωγική 
απασχόληση. Η μικρή αποταμιευτική 
τράπεζα δεν άργησε πολύ να μετατραπεί 
σε κανονικό τραπεζικό ίδρυμα.

Το 1909, ύστερα από εξουσιοδότηση 
των μετόχων του, το Ταμιευτήριο 
μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία και 
το 1912 μετονομάζεται σε “Τράπεζα 
Κύπρου”. 

Ιστορική Αναδρομή 
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1998 2000 2004 20061997 1999 2002 2005

Ίδρυση και 
λειτουργία του 
«Ταμιευτηρίου 
η Λευκωσία».

Συγχώνευση της Τράπεζας 
Κύπρου με τραπεζικά ιδρύματα 
άλλων πόλεων. Υιοθέτηση του 
αρχαίου κυπριακού νομίσματος 

με την επιγραφή «Κοινόν 
Κυπρίων» ως έμβλημά της.

Ίδρυση Γραφείου 
Αντιπροσωπείας στη Ρωσία 
(Μόσχα), ίδρυση της Κύπρου 

ΑΕΔΑΚ στην Ελλάδα και 
λειτουργία του Ογκολογικού 
Κέντρου Τράπεζας Κύπρου.

Ίδρυση των Γενικών 
Ασφαλειών Κύπρου.

Εισαγωγή της μετοχής 
του Συγκροτήματος στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών, 

ίδρυση της Τράπεζας Κύπρου 
Αυστραλίας και λειτουργία 

των πρώτων καταστημάτων 
της. Έναρξη παροχής 

τραπεζικών υπηρεσιών μέσω 
εναλλακτικών καναλιών 

εξυπηρέτησης (διαδίκτυο, 
τηλέφωνο, WAP).

Αναδιοργάνωση του 
Συγκροτήματος και ίδρυση 

της Τράπεζας Κύπρου 
(Επενδύσεις) που ανέλαβε 
τις μετοχές της Τράπεζας 

Κύπρου και όλων των 
εξηρτημένων εταιρειών της.

Συγχώνευση εργασιών 
της Τράπεζας Κύπρου 

(Λονδίνο) με το κατάστημα 
της Τράπεζας Κύπρου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Έναρξη παροχής 
χρηματοδοτικών 

μισθώσεων 
στη Ρουμανία, 

μέσω της Cyprus 
Leasing Romania.

Μετονομασία του 
Ταμιευτηρίου σε 

«Τράπεζα Κύπρου» και 
αναγνώρισή της ως 
ανώνυμη εταιρεία.

Ίδρυση 
στην Ελλάδα της 
εταιρείας Κύπρου 
Χρηματοδοτικές 

Μισθώσεις 
και λειτουργία 
του πρώτου 

καταστήματος 
της Τράπεζας 
Κύπρου στο 

Ηνωμένο Βασίλειο.

Ίδρυση της Κτηματικής 
Τράπεζας Κύπρου.

Αναδιάρθρωση του 
Συγκροτήματος και 

αντικατάσταση των μετοχών της 
Τράπεζας Κύπρου (Επενδύσεις) 

με μετοχές της Τράπεζας 
Κύπρου, ίδρυση Γραφείου 

Αντιπροσωπείας στη Ρουμανία 
(Βουκουρέστι) και έναρξη του 
εκπαιδευτικού προγράμματος 

Οίκαδε.

Ίδρυση της Τράπεζας 
Κύπρου (Λονδίνο).

Έναρξη εργασιών 
της Κύπρου Φάκτορς 

για την παροχή 
υπηρεσιών φάκτοριγκ 

στην Ελλάδα.

Ίδρυση του 
Κυπριακού 

Οργανισμού 
Επενδύσεων και 
Αξιών (CISCO).

Συγχώνευση εργασιών 
της Τράπεζας Κύπρου 

Φάκτορς και του Οργανισμού 
Χρηματοδοτήσεως 

Τράπεζας Κύπρου στην 
Τράπεζα Κύπρου και άνοιγμα                   

του 100ού καταστήματος 
στην Ελλάδα.

1899 1943 1951 19731912 1944 1955 1982

Οι Κυριότεροι Σταθμοί 
στην Ιστορία μας 
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2008 2011 20142007 2010 2013

Ένταξη της 
εταιρείας Κέρμια 
στο Συγκρότημα 

Τράπεζας Κύπρου 
και ίδρυση Γραφείων 
Αντιπροσωπείας στην 
Ελλάδα και Αυστραλία.

Ίδρυση της 
ασφαλιστικής εταιρείας 

ζωής EuroLife.

 Έναρξη τραπεζικών υπηρεσιών 
στην Ουκρανία μέσω της 

εξαγοράς της AvtoZAZbank. 
Εξαγορά του 80% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Uniastrum Bank 
στη Ρωσία και επέκταση των 

τραπεζικών εργασιών στον τομέα 
ιδιωτών στην τοπική αγορά.

 Ίδρυση της Τράπεζας 
Κύπρου Φάκτορς,

στην Κύπρο.

Πώληση 
της Τράπεζας Κύπρου 

Αυστραλίας Λτδ.

 Ίδρυση στο Guernsey, 
Channel Islands της πρώτης 
απ’ όλο τον ελληνικό χώρο 
υπεράκτιας τράπεζας Bank 
of Cyprus (Channel Islands) 

και ίδρυση Γραφείου 
Αντιπροσωπείας

στον Καναδά (Τορόντο).

Ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 
ύψους €1 δις, από ιδιωτική τοποθέτηση ανάμεσα σε 

θεσμικούς επενδυτές από την Ευρώπη, την Β. Αμερική 
και την Ρωσία και την ανοικτή προσφορά προς τους 
υφιστάμενους μετόχους. Ως αποτέλεσμα ο Δείκτης 

Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1
(με μεταβατικές διατάξεις) της Τράπεζας αυξήθηκε 

στο 15,4% στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Το μέγεθος
και η χρονική συγκυρία της αύξησης κεφαλαίου 
ενίσχυσαν την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας
και διασφάλισαν την επιτυχία της στη Συνολική 

Αξιολόγηση, αποδεικνύοντας ότι η Τράπεζα διέθετε 
ικανοποιητικά κεφάλαια ακόμα και 

για το σενάριο δυσμενών εξελίξεων.

 Ίδρυση του 
Πολιτιστικού 

Ιδρύματος Τράπεζας 
Κύπρου.

Έναρξη τραπεζικών 
εργασιών 

στη Ρουμανία 
και τη Ρωσία.

Λειτουργία 
του πρώτου 

καταστήματος της 
Τράπεζας στην 
Ελλάδα. Ίδρυση 

του Ιατρικού 
Ιδρύματος 

Τράπεζας Κύπρου.

Έναρξη 
διαδικασιών για 

ίδρυση Γραφείου 
Αντιπροσωπείας 

στην Ινδία και 
δημιουργία 
τραπεζικής 

μονάδας στο 
Ντουμπάι.

Ίδρυση Γραφείου 
Αντιπροσωπείας 

στη Νότιο Αφρική 
και ίδρυση του 

Μουσείου Ιστορίας 
της Κυπριακής 

Νομισματοκοπίας.

Μετά τις αποφάσεις του Eurogroup του Μαρτίου 2013 
και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν από την Κεντρική 

Τράπεζα της Κύπρου, η Τράπεζα τελούσε υπό καθεστώς 
εξυγίανσης από τις 25 Μαρτίου μέχρι τις 30 Ιουλίου, 
διάστημα κατά το οποίο ανακεφαλαιοποιήθηκε και 
αναδιαρθρώθηκε μέσω Διάσωσης με Ίδια Μέσα, και 
την μετατροπή 47,5% ανασφάλιστων καταθέσεων 

σε μετοχές. Επίσης, οι κάτοχοι συνήθων μετοχών και 
χρεωστικών τίτλων που εξεδόθησαν πριν από τις 

αποφάσεις του Eurogroup συνεισέφεραν 
στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας μέσω 
της απορρόφησης συσσωρευμένων ζημιών.

1983 1989 1992 19961984 1991 1995
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Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ 
φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων 
και υπηρεσιών που περιλαμβάνει 
τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, 
φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές 
υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και 
ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.
Το Συγκρότημα δραστηριοποιείται μέσω 
136 καταστημάτων, από τα οποία 130 
βρίσκονται στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 
στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel 
Islands. Η Τράπεζα Κύπρου διατηρεί 
επίσης γραφεία αντιπροσωπείας στη 
Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα.
 
Μετά την απόφαση του Eurogroup στις 
25 Μαρτίου 2013 και τα διατάγματα που 
εξέδωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
υπό την ιδιότητά της ως Αρχή Εξυγίανσης, η 
Τράπεζα Κύπρου απέκτησε τις ασφαλισμένες 
καταθέσεις και την πλειοψηφία των στοιχείων 
του ενεργητικού και των δανείων της Cyprus 
Popular Bank Public Co Ltd («Λαϊκής») και ως 
αποτέλεσμα λειτουργεί πλέον στην Κύπρο 
με 129 καταστήματα και εργοδοτεί 4.048 
εργαζομένους.

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου αποχώρησε 
από την Ελλάδα, μια αγορά στην οποία 
λειτουργούσε τα τελευταία  22 χρόνια, με τη 
διάθεση των δανείων, πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων και καταθέσεων των τραπεζικών 
εργασιών του στη χώρα. Στη Ρουμανία, 
το Συγκρότημα μεταβίβασε συγκεκριμένα 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
συμπεριλαμβανομένων των πλείστων 

καταθέσεων πελατών της, συγκεκριμένων 
δανείων και σχετικών εξασφαλίσεων, καθώς 
και μετρητών και άλλων ρευστών διαθεσίμων 
στη θυγατρική της Λαϊκής στην Ρουμανία. 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι καταθέσεις του 
υποκαταστήματος της Λαϊκής Ηνωμένου 
Βασιλείου αποκτήθηκαν από τη θυγατρική 
της Τράπεζας Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και τα δάνεια από τη μητρική εταιρεία του 
Συγκροτήματος.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, για 
απομόχλευση διαμέσου της πώλησης των 
μη-κύριων εργασιών της και την επικέντρωση 
της σε κύριες αγορές, η Τράπεζα ολοκλήρωσε 
την πώληση των εργασιών της στην Ουκρανία, 
και προχώρησε με την πώληση της επένδυσης 
της στην Ρουμάνικη Banca Transilvania καθώς 
επίσης και δανείων στην Σερβία.  Τον Ιούλιο 
του 2015 ανακοινώθηκε συμφωνία για πώληση 
της Uniastrum Bank και άλλων περιουσιακών 
στοιχείων της Τράπεζας στη Ρωσία.   

Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας 
και η Διεύθυνση απασχολεί πλέον στελέχη 
που έχουν την εμπειρία, τη γνώση και την 
αποφασιστικότητα που απαιτείται για να 
ανεβάσουν την Τράπεζα Κύπρου σε νέο 
επίπεδο. Η Τράπεζα πλέον ανήκει στους 
καταθέτες που την διέσωσαν και στους 
επενδυτές που την πίστεψαν και στήριξαν 
στην Κύπρο. 

Οι πιο πάνω σημαντικές αλλαγές 
σηματοδοτούν μια νέα εποχή για την 
Τράπεζα Κύπρου.
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02.  Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου 

Η Τράπεζα Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 
και είναι μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου, 
του μεγαλύτερου ομίλου τραπεζικών και 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο.



Xάρτης Ενδιαφερόμενων Μερών

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.bankofcyprus.com, Σχέσεις Επενδυτών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΜΕ

ΘΕΣΜΙΚΟΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Τα συνολικά έσοδα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 
ανήλθαν σε €1.171 εκατ. Τα συνολικά έξοδα για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 ανήλθαν σε €426 εκατ., 
και ο δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε στο 36%. 
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03.  Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

04. Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders)



H Επικοινωνία μας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders)
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (STAkEhOLdERS)

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Προσωπικό 4.048 εργαζόμενοι

Περαιτέρω ενίσχυση 
προγραμμάτων επιμόρφωσης 
και εκπαίδευσης

Ευκαιρίες ανάπτυξης 
και εξέλιξης

Μέριμνα για τη στήριξη 
εργαζομένων σε περιστατικά 
βίας ή ληστείας και 
πρόσθετες κοινωνικές 
παροχές

Διαφάνεια, ισότητα 
και αξιοκρατία

Αμοιβές-Παροχές

Προσωπικές και/ή 
ομαδικές συναντήσεις 

Μέσω portal

Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

Καθημερινά

Περιφερειακές 
διασκέψεις κάθε 
τρίμηνο 

Μέτοχοι

€892.294.453,30 
διαιρούμενο σε 
8.922. 944.533 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 
€0,10 η κάθε μία.

Δημοσίευση Ετήσιων 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Ενίσχυση τιμής μετοχής/
Μερισματική απόδοση

Επιχειρηματικό σχέδιο 
και στρατηγικοί στόχοι 
της Τράπεζας

Διαφάνεια και ισότιμη 
πληροφόρηση επενδυτών

Συμμόρφωση με κανόνες 
λειτουργίας της αγοράς

Μέσω ιστοσελίδας

Μέσω ταχυδρομείου

Μέσω δημοσιεύσεων 
στον τύπο  

Ετήσια Γενική 
Συνέλευση

Καθημερινά

Σε έκτακτες 
περιπτώσεις 
αποστέλλεται 
ενημέρωση 
από Υπηρεσία 
Μετοχών & 
Χρεογράφων 
και Τμήμα 
Επικοινωνίας

Θεσμικοί Επενδυτές

Οι παρακάτω μέτοχοι 
κατέχουν ποσοστό 
μετοχικού κεφαλαίου που 
φτάνει ή υπερβαίνει το 5% 
του εκδομένου μετοχικού 
κεφαλαίου της Τράπεζας:

•  Cyprus Popular Bank 
Public Co Ltd, 
με ποσοστό 9,6% 

•  Lamesa Holding S.A. 
(μέλος της Renova 
Group), με ποσοστό 6,2%  

•  TD Asset Management, 
με ποσοστό 5,2% 

•  Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης («EBRD»), 
με ποσοστό 5,0%. 

Δημοσίευση Ετήσιων 
Οικονομικών Αποτελεσμάτων

Ενίσχυση τιμής μετοχής/
Μερισματική απόδοση

Επιχειρηματικό σχέδιο 
και στρατηγικοί στόχοι 
της Τράπεζας

Διαφάνεια και ισότιμη 
πληροφόρηση επενδυτών

Συμμόρφωση με κανόνες 
λειτουργίας της αγοράς

Μέσω ιστοσελίδας 

Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

Ετήσια Γενική 
Συνέλευση

Καθημερινά από 
την Υπηρεσία 
Investor Relations

Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης

Δημοσιογράφοι

Οικονομικοί συντάκτες

Πολιτιστικοί συντάκτες

Ιατρικοί συντάκτες

Παρουσιαστές τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών 
εκπομπών

Άμεση επαφή και συνεργασία 
σε συνεχή βάση

Συνεντεύξεις, Δελτία τύπου

Διαφημιστικές εκστρατείες 
προϊόντων/υπηρεσιών 
και Εταιρικής Εικόνας

Μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου

Μέσω προσωπικών 
συναντήσεων 

Καθημερινά



Φορείς και Ενώσεις
Η Τράπεζα Κύπρου συμμετέχει             
ή/και συνεργάζεται με συνδέσμους,  
ενώσεις και επιχειρηματικούς φορείς, 
ενισχύοντας τον διάλογο μαζί τους 
για την ανταλλαγή θεμάτων, απόψεων 
και βέλτιστων πρακτικών όπως: 

 
●● Ομοσπονδία Εργοδοτών & 

Βιομηχάνων Κύπρου
●● Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου
●● Σύνδεσμος Διαφημιζομένων

●● Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο

●● Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Λεμεσού

●● Εκκλησία της Κύπρου
●● Cyprus International Institute of 

Management (CIIM)
●● Κυπριακό Ινστιτούτο
●● Πανεπιστήμιο Κύπρου
●● Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
●● Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
●● Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

●● Διεθνής Διαφάνεια – Κύπρος 
(Transparency International)

●● Σύνδεσμος Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου

●● Δημοτικές Αρχές
●● Υπουργείο Εσωτερικών
●● Υπουργείο Παιδείας                       

& Πολιτισμού
●● Υπουργείο Υγείας
●● Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
●● Κυπριακός Οργανισμός 

Τυποποίησης
●● Green Dot (Cyprus) Ltd

ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

Πελάτες

Ιδιώτες
Μικρές και Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις
Μεγάλες Επιχειρήσεις
International Business Units
Θεσμικοί πελάτες

Διαφανείς οικονομικοί όροι, 
αξιοπιστία και ειλικρίνεια 
στις συναλλαγές, 
σε προϊόντα/υπηρεσίες
Τιμολογιακή πολιτική
Προσφορά ευέλικτων 
προϊόντων/υπηρεσιών, 
που καλύπτουν καλύτερα 
τις ανάγκες τους
Ευέλικτες διαδικασίες/
Μείωση γραφειοκρατίας
Κάλυψη χρηματοδοτικών 
αναγκών επιχειρήσεων 
και ιδιωτών
Διευκολύνσεις/Ρυθμίσεις 
οφειλών πελατείας
Προστασία καταναλωτή, 
προσωπικών δεδομένων 
και τραπεζικού απορρήτου

Μέσω ιστοσελίδας
Μέσω ταχυδρομείου 
(κατάσταση 
λογαριασμών με 
διαφημιστικό insert)
Μέσω τηλεφώνου 
από τον προσωπικό 
τραπεζίτη
Μέσω εκστρατειών 
στα ΜΜΕ
Μέσω προσωπικής 
συνάντησης

Καθημερινά

Κοινωνία

Ογκολογικό Κέντρο 
Τράπεζας Κύπρου
Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου
Υπουργείο Υγείας
Υπουργείο Παιδείας 
& Πολιτισμού
Νέοι και Επιχειρηματική 
Καινοτομία
Μη-Κερδοσκοπικοί 
Οργανισμοί
Σύνδεσμοι και Φορείς 
με αναγνωρισμένο 
κοινωνικό έργο
Ευάλωτες ομάδες 
πληθυσμού
Δήμοι και κοινότητες

Ενίσχυση Τοπικής Κοινωνίας 
Χορηγικό πρόγραμμα 
Στήριξη επιχειρηματικής 
καινοτομίας
Στήριξη προς νέους 
και νεανικά σύνολα που 
ασχολούνται με τις τέχνες 
όλων των ειδών και 
ρευμάτων με έμφαση στις 
σύγχρονες/νεοφανείς, αλλά 
και παραδοσιακές τέχνες
Στήριξη προς σύνολα 
στα οποία μαθητές και 
φοιτητές δραστηριοποιούνται 
με ενεργό οργανωτικό 
ή ηγετικό ρόλο
Στήριξη προς κοινωνικά 
σύνολα που ασχολούνται 
με την ενημέρωση, συζήτηση 
και ανάλυση τρεχόντων 
κοινωνικών, γεωπολιτικών, 
οικονομικών κλπ ζητημάτων- 
και σύνολα που είναι θύματα 
διακρίσεων και κοινωνικού 
αποκλεισμού

Προσωπικές 
συναντήσεις 
Τηλεφωνική 
επικοινωνία
Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο
Εκστρατείες στα ΜΜΕ

Καθημερινά

H Επικοινωνία μας με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) (συνέχεια)



Οι εισηγμένες εταιρίες έχουν υποχρέωση 
να συμπεριλαμβάνουν στην Ετήσια 
Έκθεση τους, Έκθεση Περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του Διοικητικού 
Συμβουλίου τους. 

 
Στις 20 Νοεμβρίου 2014, οι μέτοχοι της 
Τράπεζας Κύπρου εξέλεξαν νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο ως ακολούθως:

●● Josef Ackermann (Πρόεδρος)
●● Wilbur Ross (Αντιπρόεδρος)
●● Vladimir Strzhalkovskiy (Αντιπρόεδρος)
●● Arne Berggren
●● Maksim Goldman
●● John Patrick Hourican (Εκτελεστικός)
●● Ιωάννης Ζωγραφάκης
●● Μάριος Καλοχωρίτης
●● Χριστόδουλος Πατσαλίδης 

(Εκτελεστικός)
●● Μιχάλης Σπανός

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε 
τακτική βάση για να ενημερωθεί και να 
εξετάσει τα θέματα που τίθενται στο 
επίσημο πρόγραμμα του. Κατά το 2014 
πραγματοποιήθηκαν 27 συνεδρίες του 
Διοικητικού Συμβουλίου λόγω των δύσκολων 
γεγονότων και συνθηκών που επικρατούσαν 
μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2013 και τους 
αναθεωρημένους στρατηγικούς στόχους 
του Συγκροτήματος. Τα κύρια θέματα που 
απασχόλησαν το Διοικητικό Συμβούλιο ήταν 
η στρατηγική της Τράπεζας, η εφαρμογή 
του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, η διαχείριση 
της ρευστότητας και των καθυστερήσεων, 

η ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, η 
βελτίωση του πλαισίου για τη διαχείριση 
των κινδύνων, η ομαλή ενσωμάτωση των 
συστημάτων πληροφορικής της πρώην 
Λαϊκής Τράπεζας και η γενική βελτίωση 
της λειτουργικής αποτελεσματικότητας             
της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
Κύπρου την 1 Ιανουαρίου 2014, απαρτιζόταν 
από τους πιο κάτω:

●● Κρίστης Χασάπης (Πρόεδρος)
●● Vladimir Strzhalkovskiy (Αντιπρόεδρος)
●● Anjelica Anshakova
●● dmitry Chichikashvili
●● John Patrick hourican (Εκτελεστικός)
●● Eriskhan kurazov
●● Anton Smetanin
●● Ξάνθος Βράχας
●● Μαρίνος Γιαλελή
●● Μάριος Γιαννάς (μέχρι 4/4/2014)
●● Αντρέας Γιασεμίδης
●● Ιωάννης Ζωγραφάκης
●● Μάριος Καλοχωρίτης
●● Κωνσταντίνος Κατσαρός 

(μέχρι 13/10/2014)
●● Άδωνης Παπακωνσταντίνου

 
Στις 4 Απριλίου 2014 ο κ. Μάριος Γιαννάς 
παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο 
ενώ στις 13 Οκτωβρίου 2014 παραιτήθηκε    
ο κ. Κωνσταντίνος Κατσαρός. Ο Δρ. Κρίστης 
Χασάπης και οι κ.κ. Ξάνθος Βράχας και 
Ανδρέας Γιασεμίδης δεν διεκδίκησαν 
επανεκλογή.

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ υιοθέτησε πλήρως 
τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος δημοσιεύθηκε 
από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 
(4η Τροποποιημένη Έκδοση– Απρίλιος 2014). 
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05.  Εταιρική Διακυβέρνηση 



●● Οικονομική απόδοση
●● Έμμεσες οικονομικές 

επιπτώσεις
●● Διαφθορά
●● Εκπαίδευση και 

επιμόρφωση 
εργαζομένων

●● Προστασία προσωπικών 
δεδομένων πελατών

●● Συμμόρφωση με 
κανονισμούς που 
αφορούν τη παροχή και 
τη χρήση των υπηρεσιών 
της Τράπεζας

●● Συμμόρφωση με 
την περιβαλλοντική 
νομοθεσία

●● Υγεία και ασφάλεια 
εργαζομένων

●● Διαφορετικότητα και 
ίσες ευκαιρίες στους 
εργαζόμενους

●● Εργασιακές πρακτικές 
προμηθευτών

●● Ανθρώπινα δικαιώματα
●● Μη διακρίσεις
●● Τοπική κοινωνία
●● Σήμανση προϊόντων
●● Ενέργεια
●● Διαχείριση αποβλήτων

Η ¨Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας δίνει 
έμφαση στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 
θέματα που έχουν μεγάλη σημασία για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και αναφέρονται 
παρακάτω. Πιο συγκεκριμένα για τον 
προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
για την Τράπεζα Κύπρου υλοποιήθηκε 
Materiality Assessment, βασιζόμενο στις 
αρχές της Σχετικότητας, Σημαντικότητας 
και Ιεράρχησης, το οποίο ανέλυσε 
πληροφορίες εξωτερικών και εσωτερικών 
πηγών της Τράπεζας Κύπρου. Η 
διαδικασία αυτή συμπεριλάμβανε: 

Βήμα 1: Αναγνώριση και κατανόηση 
σημαντικών θεμάτων στα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Ο προσδιορισμός 
ουσιαστικών θεμάτων για την 
Τράπεζα Κύπρου καθορίστηκε από 
έρευνα που υλοποιήθηκε σε 
εργαζόμενους, εκπρoσώπους φορέων/ 
Μη-Κερδοσκοπικών Οργανισμών, 
εκπροσώπους μέσων μαζικής 
ενημέρωσης και πελάτες που έχει 
συνεργαστεί η Τράπεζα κατά την 
περίοδο αναφοράς της έκθεσης.

Βήμα 2: Αναγνώριση και κατανόηση 
σημαντικών θεμάτων εταιρικής 
στρατηγικής για την Τράπεζα Κύπρου 
μέσω εσωτερικών διαδικασιών. 

Βήμα 3: Σύνδεση των αποτελεσμάτων 
σε ένα γράφημα (Materiality 
Matrix) και αξιολόγηση του κάθε 
θέματος με βάση την γενικότερη 
κοινωνική, περιβαλλοντική και 
οικονομική επίδραση του. Κάθε 
θέμα, αξιολογήθηκε με ένα βαθμό 
ουσιαστικότητας σύμφωνα με 
την σημαντικότητα τους για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την Τράπεζα 
Κύπρου. Τα ζητήματα που εμπίπτουν 
στην κλίμακα 8-10 των δύο αξόνων 
θεωρούνται τα πιο σημαντικά 
(ουσιαστικά), όπως φαίνεται στο 
γράφημα στη σελίδα 15, τόσο από τα 
ενδιαφερόμενη μέρη, όσο και από τα 
στελέχη της Τράπεζας Κύπρου.

Βήμα 4: Συμπεριελήφθησαν στην 
έκθεση όλα τα θέματα με την 
υψηλότερη σημαντικότητα. Τα θέματα 
με την λιγότερη σημαντικότητα 
αναφέρονται μόνο εάν επηρεάζονται 
ή εξαρτούνται από τα θέματα με την 
μεγαλύτερη ουσιαστικότητα. 

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω 
βημάτων ως ουσιαστικά θέματα 
με υψηλή επιρροή, τόσο για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όσο και για την 
Τράπεζα Κύπρου είναι: 

Μία από τις πιο σημαντικές και θεμελιώδεις κατευθυντήριες αρχές 
του GRI είναι η έννοια της ουσιαστικότητας (Μateriality). Ένας 
οργανισμός πρέπει να αναφέρεται σε ζητήματα που προκαλούν 
τις πιο σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις ή θέματα που θεωρούνται πιο σημαντικά από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την Tράπεζα.
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06.  Διαδικασία Αναγνώρισης 
Ουσιαστικών Θεμάτων 
(MATERIALITY ASSESSMENT)



Μη ανταγωνιστική συμπεριφορά

Μηχανισμός
διαχείρισης 

περιβαλλοντικών παραπόνων

Περιβαλλοντικές
πρακτικές 

προμηθευτών

Υλικά

Επενδύσεις περιβάλλον

Εργασιακές σχέσεις

Μισθοδοσία
Πρακτικές προμηθειών

Παράπονα
πρακτικές
εργασίας Νερό

Κοινωνικές 
πρακτικές 
προμηθευτών

Διαχείριση αποβλήτων  

Ενέργεια

Ανθρώπινα δικαιώματα προμηθευτών 

Σήμανση 

Εκπαίδευση
Κανονισμός χρήσης

Οικονομική
Απόδοση

Έμμεσες
οικονομικές
επιπτώσεις

Τοπική Κοινωνία

Marketing
Προστασία
καταναλωτών

Διαφθορά 

Εργασιακές πρακτικές προμηθευτών 

Ανθρώπινα δικαιώματα

Μη διακρίσεις

Υγεία και  ασφάλεια  εργαζομένων

Χαμηλή

Χ
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Πίνακας Ουσιαστικών Θεμάτων
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (MATERIALITY ASSESSMENT)



Πεδίο και χρονική περίοδο 
που καλύπτει η έκθεση
Η παρούσα έκθεση έχει στόχο την 
αποτύπωση της στρατηγικής και τις 
ετήσιες δραστηριότητες της Τράπεζας 
Κύπρου σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης (περίοδος αναφοράς 
1.1.2014 - 31.12.2014). 

Η Έκθεση αποτυπώνει τις δεσμεύσεις 
της Τράπεζας Κύπρου στις αρχές 
και στη στρατηγική της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.). Οι κύριες 
δραστηριότητες της Τράπεζας 
Κύπρου είναι τραπεζικές υπηρεσίες, 
χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, 
χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, 
διαχείριση κεφαλαίων.

 
Εφαρμογή του Global 
Reporting Initiative (GRI)
Η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της 
Τράπεζας Κύπρου που βασίζεται 
στις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Global Reporting Initiative (GRI) και πιο 
συγκεκριμένα στη νέα έκδοση G4 
(In Accordance – Core), που αποτελούν 
τις πιο αναγνωρισμένες και απαιτητικές 
διεθνώς οδηγίες στο είδος τους. 

Επικοινωνία σχετικά 
με την έκθεση 
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις 
σχετικά με την Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας για το έτος 2014, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων, 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Τράπεζας 
Κύπρου, τηλέφωνο 22122304,                               
email: boccsr@bankofcyprus.com

 
Εταιρική Υπευθυνότητα 
Η Τράπεζα έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο 
διαχείρισης σημαντικών θεμάτων που 
ενσωματώνονται στη στρατηγική της 
και αναφέρεται παρακάτω. Η Έκθεση 
Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας 
Κύπρου καλύπτει τους 4 βασικούς 
πυλώνες: Oι Άνθρωποι της Τράπεζας,       
η Κοινωνία, το Περιβάλλον, 
οι Υπεύθυνες Υπηρεσίες της Τράπεζας.  
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Στόχος της Έκθεσης Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι 
η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
μερών της Τράπεζας Κύπρου.

07.  Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου 
και την Εταιρική Υπευθυνότητα
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Οικονομική Απόδοση      
και Έμμεσες Οικονομικές 

Επιπτώσεις

Προστασία Προσωπικών 
Δεδομένων Πελατών

Πρακτικές  
Προμηθευτών

Σήμανση Υπηρεσιών

Δράσεις στις Τοπικές 
Κοινωνίες

Οικονομική Στήριξη
Ευάλωτων Ομάδων

της Κοινωνίας  

Εκπαίδευση                      
και Επιμόρφωση

Υγεία και Ασφάλεια

Διαφορετικότητα             
και Ίσες Ευκαιρίες

Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και Καταπολέμηση 

Διαφθοράς

Διαχείριση Ενέργειας

Ανακύκλωση 

Μείωση κατανάλωσης 
χαρτιού στην εργασία





08. Οι Άνθρωποί μας

h απορρόφηση του ανθρώπινου 
δυναμικού της πρώην Λαϊκής 
Τράπεζας χωρίς σοβαρά προβλήματα 
και η ομαλή ενοποίηση και λειτουργία 
των ηλεκτρονικών και τραπεζικών 
συστημάτων με τη λιγότερη δυνατή 
ταλαιπωρία των πελατών της, 
αποτέλεσαν ένα τιτάνιο έργο 
για την Τράπεζα Κύπρου.

Κατά τη διάρκεια της πορείας 
υλοποίησης του συγκεκριμένου 
έργου εντός του 2014 το προσωπικό 
είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά 
δυσκολιών και προβλημάτων. 
Παρόλα αυτά, επικεντρωμένοι 
στον τελικό στόχο και με σκληρή 
δουλειά, συνέβαλαν όλοι έτσι ώστε 

οι δυσκολίες να επιλυθούν και να 
ξεπεραστούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
και η Ανώτατη Διεύθυνση 
της Τράπεζας, μέσω ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων, αλλά και περιφερειακών 
συγκεντρώσεων, κρατούσαν 
ενήμερο το προσωπικό για όλες 
τις εσωτερικές και εξωτερικές εξελίξεις, 
ενώ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
της ηλεκτρονικής ενοποίησης των 
συστημάτων των δύο τραπεζών, 
εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς 
όλους όσους εργάστηκαν στο τεράστιο 
αυτό έργο, σημειώνοντας ότι «η απόδοση 
που επιτύχατε είναι αξιοσημείωτη και 
αποτελεί εχέγγυο για το μέλλον». 

Διατέθηκαν 217 φιάλες αίμα από εθελοντικές 
αιμοδοσίες που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα               
στο προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου μέσα στο 2014.

Αφιερώθηκαν 66.650 ώρες εκπαίδευσης        
στους εργαζόμενους (38 ώρες ανά εργαζόμενο).

Παρά τις δύσκολες συνθήκες των δύο τελευταίων χρόνων (2013-2014), 
το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου αντιμετώπισε αποτελεσματικά 
τα προβλήματα που προέκυψαν και τα νέα δεδομένα 
των πρωτόγνωρων καταστάσεων που δημιουργήθηκαν. 
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Οι Αξίες μας
Στην Τράπεζα Κύπρου, οι αξίες μας 
λειτουργούν ως πυξίδα της προσπάθειάς  
μας να γίνουμε ο χρηματοοικονομικός 
συνεργάτης που εμπιστεύονται οι 
πελάτες μας, τόσο επαγγελματικά όσο 
και ηθικά, και αποτελούν τη βάση της 
αξιολόγησης της επίδοσης των μελών 
του προσωπικού μας. 

●● Ακεραιότητα: Λειτουργούμε 
και ενεργούμε με ακεραιότητα 
και διαφάνεια, διασφαλίζοντας 
πάντοτε τις αρχές της 
εμπιστευτικότητας και της 
εχεμύθειας. 

●● Εξυπηρέτηση: Κερδίζουμε την 
εμπιστοσύνη των πελατών 
μας τοποθετώντας τους στο 
κέντρο του οργανισμού μας, 
αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες 
τους τις οποίες εξυπηρετούμε με 
τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.

●● Σεβασμός: Σεβόμαστε και 
εκτιμούμε αυτούς με τους οποίους 
εργαζόμαστε και τα αποτελέσματα 
που πετυχαίνουν. 

●● Ομαδικότητα: Πιστεύουμε ότι 
τα καλύτερα αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται μέσα από 
ομαδικότητα και συλλογικότητα. 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

41%

59%

ΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

21%

79%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΔΡΕΣ

41%

59%

ΜΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

21%

79%

Κατανομή Προσωπικού
ανά Φύλο στο σύνολο

Κατανομή Προσωπικού 
ανά Θέση Ευθύνης 

Κατανομή Προσωπικού κατά Περιοχή

2.575

747

329
107 290

ΠΑΦΟΣΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΛΑΡΝΑΚΑΛΕΜΕΣΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑ

4,4 %

35,6 %

46,4 %

13,3 %

0,2
%

61-65

51-60

41-50

31-40

20-30

20,9 %

41,6 %

33,7 %

3,8 %31-40

21-30

11-20

1-10

Εργαζόμενοι
Το συνολικό προσωπικό, που 
απασχόλησε η Τράπεζα Κύπρου κατά το 
2014, ανήλθε σε 4.048 εργαζόμενους, εκ 
των οποίων το 59% ήταν γυναίκες και το 
41% άνδρες. 

Κατά την διάρκεια του 2014 δεν 
αναφέρθηκε κανένα περιστατικό ή 
παράπονο σχετικά με διάκριση εις βάρος 
εργαζομένου της Τράπεζας.

Σύμφωνα με τις Συλλογικές Συμβάσεις, 
οι οποίες καλύπτουν όλους τους 
εργαζόμενους στην Τράπεζα Κύπρου, 
προσφέρονται στο προσωπικό τα 
ακόλουθα:

●● Ασφαλιστική κάλυψη Ζωής και 
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας 
καλύπτοντας τα μόνιμα μέλη 
του προσωπικού με 60 μικτούς 
μηνιαίους μισθούς.
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●● Ασφάλεια Προσωπικών 
Ατυχημάτων με μέγιστη 
κάλυψη για μόνιμη μερική 
Ανικανότητα τους 55 μικτούς 
μηνιαίους μισθούς.

●● Ταμείο Υγείας – μηνιαία 
εισφορά εργοδότη 2,5% 
στον μικτό μισθό κάθε 
υπαλλήλου (και στον 13ο μισθό).

Κώδικας Συμπεριφοράς 
Προσωπικού
Οι κανονισμοί που αναφέρονται 
στον Κώδικα Συμπεριφοράς 
Προσωπικού, ο οποίος είναι 
αναρτημένος στο εσωτερικό 
portal της Τράπεζας και είναι 
διαθέσιμος σε όλο το προσωπικό, 
καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο 
το κάθε μέλος του προσωπικού 
θα πρέπει να δραστηριοποιείται 
έχοντας υπόψη ότι στο πρόσωπό 
του αντικατοπτρίζεται η εικόνα της 
Τράπεζας. 

Το προσωπικό έχει τη   
δυνατότητα να αναφέρει τυχόν 
αντικανονικές ενέργειες στη 
Γραμμή Ανώνυμης Αναφοράς. 
Παράπονα ή πιθανές παραβάσεις 
του Κώδικα μπορούν να 
υποβάλλονται ανώνυμα με 
απόλυτη εχεμύθεια. Η Τράπεζα 
προστατεύει τους εργαζόμενους 
της διασφαλίζει ότι δεν προβαίνει 
σε αντίποινα και απαγορεύει στο 
προσωπικό να προβεί σε αντίποινα 
εναντίον μέλος του προσωπικού 
το οποίο καλόπιστα αναφέρει 
ύποπτη ανήθικη συμπεριφορά ή 
παραβίαση νόμων, κανονισμών και 
πολιτικών της Τράπεζας Κύπρου. 

Κατανομή Προσωπικού ανά Ηλικιακή Ομάδα 

Κατανομή Προσωπικού ανά Έτη Απασχόλησης

Κατανομή Προσωπικού ανά Επίπεδο Εκπαίδευσης

2.575

747

329
107 290

ΠΑΦΟΣΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΛΑΡΝΑΚΑΛΕΜΕΣΟΣΛΕΥΚΩΣΙΑ

4,4 %

35,6 %

46,4 %

13,3 %

0,2
%

61-65

51-60

41-50

31-40

20-30

20,9 %

41,6 %

33,7 %

3,8 %31-40

21-30

11-20

1-10
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0,2
%

61-65

51-60

41-50

31-40
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3,8 %31-40

21-30

11-20
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16 %

50,9 %

32,5 %

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΩΤΕΡΗ & ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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Ο Κώδικας Συμπεριφοράς 
Προσωπικού μεταξύ άλλων καλύπτει 
θέματα διαπροσωπικών σχέσεων 
στο χώρο εργασίας οι οποίες σε 
όλα τα επίπεδα πρέπει πάντοτε 
να χαρακτηρίζονται από ευγένεια, 
ειλικρίνεια και αλληλοσεβασμό, 
θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης, 
παρενόχλησης και βίας στην εργασία, 
αξιόποινες ενέργειες και άλλα.

Κατά το 2014, η Διεύθυνση 
Συμμόρφωσης Συγκροτήματος 
προχώρησε στη συγγραφή/
αναθεώρηση Πολιτικών 
Συγκροτήματος σε θέματα που 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς (Anti-Βribery Group Policy, 
Conflict of Interest Policy, Group Policy 
on Transactions on BoC financial 
instruments by Persons in Possession 
of Inside Information-Market Abuse, 
Policy Relating to Prevention of Money 
Laundering and Terrorism Financing). 
Αυτές κοινοποιήθηκαν στο προσωπικό 
και στις Διευθύνσεις και έγιναν 
ανάλογες παρουσιάσεις.

 
Αξιόποινες Ενέργειες 
Η Τράπεζα Κύπρου τονίζει ότι σε 
καμιά περίπτωση δεν θα επιτρέψει 
να γίνει μέσο διοχέτευσης χρημάτων 
που προέρχονται από εγκληματικές 
δραστηριότητες (π.χ. από ξέπλυμα 
παράνομου χρήματος). Το 
προσωπικό πρέπει να ικανοποιείται 
ως προς το νόμιμο των εμπορικών 
δραστηριοτήτων όλων των πελατών 
και των έντιμων προθέσεων τους. 

Σε περίπτωση δε που εντοπίσει 
παράνομες ή ύποπτες δραστηριότητες 

πελατών θα πρέπει να το αναφέρει 
στον προϊστάμενο του ή στο 
Λειτουργό Συμμόρφωσης σύμφωνα 
με τις πολιτικές της Τράπεζας 
που αφορούν τον Τομέα του 
Ξεπλύματος Παράνομου Χρήματος και 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 

Σύμφωνα με τις πολιτικές αυτές 
όλα τα μέλη του προσωπικού 
της Τράπεζας είναι υπόλογα στη 
Νομοθεσία περί Ξεπλύματος 
Παράνομου Χρήματος και σε 
περίπτωση που γνωρίζουν για τέτοιες 
περιπτώσεις και δεν τις αναφέρουν 
στο Λειτουργό Συμμόρφωσης ή 
υποβοηθούν πελάτες στο ξέπλυμα 
παράνομου χρήματος ή παρέχουν 
πληροφορίες σε πελάτες σχετικά με 
έρευνες που γίνονται για ξέπλυμα 
παράνομου χρήματος, γνωρίζουν ότι 
διαπράττουν ποινικό αδίκημα. 

 
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών
Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει την 
παροχή ίσων ευκαιριών, καθώς και 
το σεβασμό και την ορθή διαχείριση 
της διαφορετικότητας. Στόχος είναι η 
δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση όλου 
του προσωπικού στον εργασιακό χώρο. 

Ως εκ τούτου, διασφαλίζει τη παροχή 
ίσων ευκαιριών μέσω των σχετικών 
πρακτικών που εφαρμόζει στα 
θέματα επιλογής και πρόσληψης 
προσωπικού, εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης, αξιολόγησης της απόδοσης 
και κατ’ επέκταση επιβράβευσης 
(μέσω χρηματικών και μη χρηματικών 
κινήτρων), προαγωγών, μετακινήσεων 
και μεταθέσεων. Οι εν λόγω πρακτικές 
υιοθετούνται και εφαρμόζονται 
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ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, 
θρησκείας, εθνικότητας ή φυλής, 
σεξουαλικού προσανατολισμού, 
φυσικής ικανότητας ή πολιτικών 
πεποιθήσεων. 

Επιπρόσθετα, η Τράπεζα Κύπρου 
διατηρεί διαδικασία υποβολής 
παραπόνων, η οποία στοχεύει στον 
αποτελεσματικό χειρισμό και την 
εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής 
διάκρισης ή μη δίκαιης αντιμετώπισης. 

Ο χειρισμός των προσωπικών 
υποθέσεων των μελών του 
προσωπικού γίνεται πάντοτε με 
σεβασμό, χωρίς όμως να δημιουργείται 

σύγκρουση συμφερόντων με 
τους όρους εργοδότησης, άλλων 
κανονισμών της Τράπεζας ή την 
τρέχουσα νομοθεσία.

 
Υγεία και Ασφάλεια 
των εργαζομένων 
Για την Τράπεζα Κύπρου, η υγεία και 
η ασφάλεια των εργαζομένων της 
αποτελούν κύριο μέλημά της. Για 
το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται 
συστηματικά παρακολουθήσεις 
και αναβαθμίσεις των συνθηκών 
εργασίας, μέσω της Υπηρεσίας 
Επιχειρηματικής Προστασίας, 
Ασφάλειας & Υγείας.

Η ομάδα Premier της Τράπεζας 
Κύπρου κατά τη συμμετοχή τους 
στο 2nd Banking Forum, που 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία 
το Δεκέμβριο του 2014.
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Εντός του 2014, δηλώθηκαν 
7 ατυχήματα στους χώρους 
της Τράπεζας, παγκύπρια, και 
αφορούσαν 3 πελάτες και 
4 εργαζόμενους. Όλο το προσωπικό 
και όσοι βρίσκονται στους χώρους 
της Τράπεζας Κύπρου καλύπτονται 
από την Ασφάλεια Εργοδότη. 

Η Τράπεζα Κύπρου, εφαρμόζει 
Πρόγραμμα Εκκένωσης των 
κυριότερων κτηρίων σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ενώ 
πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις, 
παγκύπρια, σε όλα τα υποστατικά, 
2 φορές το χρόνο. Κατά τις 
επιθεωρήσεις πραγματοποιείται 
γραπτή εκτίμηση κινδύνων των 

καταστημάτων με στόχο τη συνεχή 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Επίσης, μέλη του προσωπικού έχουν 
εκπαιδευτεί στις Πρώτες Βοήθειες, 
ενώ έχουν τοποθετηθεί απινιδωτές 
σε 100 σημεία στους χώρους της 
Τράπεζας, για πελάτες και προσωπικό.

Για τη μείωση των κινδύνων από 
απόπειρα ληστείας στα καταστήματα 
της Τράπεζας εγκαταστάθηκαν 
θύρες ασφαλείας, με θετικά 
αποτελέσματα. Στο ίδιο πλαίσιο, 
πραγματοποιούνται σεμινάρια 
προς το προσωπικό που καλύπτουν 
θέματα Πρώτων Βοηθειών και 
Ασφάλειας στην Εργασία.

Σε 100 σημεία, γραφεία και 
καταστήματα της Τράπεζας, 
τοποθετήθηκαν απινιδωτές για 
πελάτες και προσωπικό.
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Ανάπτυξη και Εκπαίδευση 
Εργαζομένων
 
Για την Τράπεζα Κύπρου η 
ανάπτυξη και εκπαίδευση του 
σημαντικότερου ενδιαφερόμενου 
μέρους της, των εργαζομένων της 
είναι βασική της προτεραιότητα. 
Στόχος είναι, τόσο η προσωπική 
ανάπτυξη των εργαζομένων, όσο 
και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
τους για την παροχή άριστων 
και ποιοτικών υπηρεσιών στους 
πελάτες της.

Ο συνολικός αριθμός ωρών 
εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
προσωπικού για το 2014 ήταν 
66.650,25 ώρες. Ο μέσος όρος 
ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο 
ήταν 38 ώρες.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης κάλυψαν 
τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

●● Λειτουργικά Συστήματα
●● Τεχνοκρατικά Θέματα
●● Κανονιστική Συμμόρφωση
●● Ανάπτυξη Προσωπικότητας

Σύνολο Εκπαιδευτικών Ωρών ανά Φύλο κατά το 2014

Φύλο Αριθμός 
Εκπαιδευόμενων 

Ποσοστό 
Εκπαιδευόμενων 

Μέσος Όρος Ωρών 
Εκπαίδευσης

Γυναίκες 2.121 59% 31,5

Άνδρες 1.497 41% 44,5

Σύνολο 3.618

Σύνολο Εκπαιδευτικών Ωρών ανά Θέση Ευθύνης κατά το 2014

Θέση Αριθμός 
Εκπαιδευόμενων 

Σύνολο 
Ωρών 
Εκπαίδευσης 

Ποσοστό 
Εκπαιδευόμενων 

Μέσος 
Όρος Ωρών 
Εκπαίδευσης

Διευθυντικά 
Στελέχη 841 17.059,50 23% 20,3

Μη 
Διευθυντικά 
Στελέχη 

2.777 49.590,75 77% 17,9

Σύνολο 3.618 66.650,25
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Εθελοντισμός Εργαζομένων 
Η συγκινητική ανταπόκριση του 
προσωπικού σε κάθε κάλεσμα 
στήριξης δράσεων και πρωτοβουλιών 
της Τράπεζας Κύπρου, επιβεβαιώνει 
ότι οι αξίες που χαρακτηρίζουν την 
κουλτούρα ενός οργανισμού, είναι 
οι αξίες των πολλών και ανώνυμων 
ανθρώπων του που διαπνέονται 
από αισθήματα αλληλεγγύης και 
εθελοντισμού. 

Οι δύο μεγάλες ετήσιες δράσεις στις 
οποίες συμμετέχει εθελοντικά το 
προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου 
είναι η οικονομική ενίσχυση του 

Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος και του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου. 
Και το 2014, μέσω των εράνων και της 
διοργάνωσης και συμμετοχής σε μικρές 
και μεγάλες εκδηλώσεις πρόσφεραν 
βοήθεια στα παιδιά που χρήζουν 
στήριξης, καθώς και προς τους χιλιάδες 
καρκινοπαθείς της Κύπρου. 

Μια άλλη δράση που ανέλαβε το 
προσωπικό της Τράπεζας ήταν οι 
επαναλαμβανόμενες εκστρατείες 
συλλογής τροφίμων και άλλων 
προμηθειών ανάμεσα στο προσωπικό, 
που δόθηκαν σε οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά 

Εντός του 2014 πραγματοποιήθηκαν 
ανάμεσα στο προσωπικό                     
5 παγκύπριες εκστρατείες συλλογής 
τροφίμων και ειδών προσωπικής 
υγιεινής για άπορες οικογένειες.

Εθελοντική 
συμμετοχή 
του προσωπικού 
της Τράπεζας 
στον έρανο για την 
οικονομική ενίσχυση 
του Αντικαρκινικού 
Συνδέσμου Κύπρου.

Εθελοντική 
αιμοδοσία ανάμεσα 
στο προσωπικό της 

Τράπεζας.
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προβλήματα και στερούνται βασικά 
είδη πρώτης ανάγκης.

Οι προμήθειες που συγκεντρώθηκαν 
δόθηκαν στην Παγκύπρια Οργάνωση 
Πολυτέκνων, στο ίδρυμα Βαγόνι 
Αγάπης, στα Κοινοτικά Παντοπωλεία 
των Δήμων Λεμεσού και Λάρνακας, 
στα δημοτικά σχολεία της επαρχίας 
Πάφου, στην Ιερά Μητρόπολη 
Αμμοχώστου και στο Κέντρο 
Προσφοράς και Αγάπης Αγίου 
Χριστοφόρου στο Παραλίμνι κ.ά.

Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα 
πραγματοποιήθηκαν αιμοδοσίες 
ανάμεσα στο προσωπικό σε όλες 
τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, σε 
συνεργασία με την Τράπεζα Αίματος. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας 
Αίματος, υπολογίζεται ότι οι αιμοδότες-
μέλη του προσωπικού της Τράπεζας 
Κύπρου ανέρχονται στους 400. 

Κατά το 2014, οι αιμοδοσίες που 
πραγματοποιήθηκαν στην Τράπεζα 
Κύπρου είχαν ως αποτέλεσμα τη 
συλλογή 217 φιαλών αίματος στις πιο 
κάτω περιοχές: 

●● Λευκωσία: 146 φιάλες
●● Λεμεσός: 42 φιάλες
●● Λάρνακα: 10 φιάλες
●● Πάφος: 19 φιάλες

Αθλητικά Κέντρα 
Μετά τη σχετική απόφαση για 
απόκτηση της πλειοψηφίας 
των στοιχείων του ενεργητικού 
της Λαϊκής Τράπεζας από την 
Τράπεζα Κύπρου, το προσωπικό 
είχε στη διάθεσή του δύο πλήρως 
εξοπλισμένα αθλητικά κέντρα με 
χώρους γυμναστηρίου, εσωτερικές 
και εξωτερικές πισίνες, 
εσωτερικές και εξωτερικές 
αθλητικές εγκαταστάσεις για 
αθλήματα όπως αντισφαίριση, 
επιτραπέζια αντισφαίριση, 
καράτε, σκουώς κλπ. Οι χώροι 
προσφέρονται δωρεάν σε όλο 
το προσωπικό της Τράπεζας, 
ενώ εξειδικευμένες υπηρεσίες 
και μαθήματα προσφέρονται σε 
χαμηλές τιμές. Στους χώρους, 
που βρίσκονται στη Λευκωσία, 
υπάρχουν επίσης καφετέριες και 
εστιατόρια, καθώς και αίθουσες 
εκδηλώσεων και διαλέξεων.

Στη διάθεση του προσωπικού και 
των οικογενειών τους είναι τα δύο 
αθλητικά κέντρα της Τράπεζας.

08. ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
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09. Κοινωνία

Το κούρεμα των καταθέσεων 
ιδιωτών και η αύξηση της ανεργίας 
εντός του 2013, αποτέλεσαν την 
αρχή της δημιουργίας μιας νέας 
τάξης πραγμάτων στην κοινωνία της 
Κύπρου, με πολλούς συνανθρώπους 
μας να καταφεύγουν σε κοινωνικά 
παντοπωλεία και άλλους χώρους για την 
κάλυψη των απαραίτητων καθημερινών 
αναγκών για τις οικογένειές τους, όπως 
τροφή, είδη προσωπικής καθαριότητας                     
και ρουχισμό. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας 
Κύπρου, με πλήρη συναίσθηση των 
δεδομένων προχώρησε στην έγκριση 
επιπλέον κονδυλίου για την στήριξη των 
άπορων μαθητών στα σχολεία. Αυτό 
υλοποιήθηκε μέσω της κατασκευής και 

λειτουργίας κουζινών σε συνεργασία με 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
σε δημοτικά σχολεία, καλύπτοντας έτσι, 
χωρίς διακρίσεις και στιγματισμό, το 
μεσημεριανό φαγητό των μαθητών.   

Η οικονομική στήριξη συνεχίστηκε και 
προς φιλανθρωπικά ιδρύματα 
και σωματεία με αναγνωρισμένο 
κοινωνικό έργο. 

Παράλληλα, η Τράπεζα Κύπρου 
συνέχισε να διατηρεί τις μεγάλες και 
διαχρονικές ενέργειες στήριξης προς 
την κοινωνία, οι οποίες αποτελούν 
ουσιαστική προσφορά και ταυτίζονται 
πλήρως με το όνομα της Τράπεζας, 
με κυριότερα έργα το Ογκολογικό 
Κέντρο Τράπεζας Κύπρου στον τομέα 

Περισσότεροι από 6.000 μαθητές 
επισκέφτηκαν το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου 
κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015.

Υποστηρίχθηκαν 12.000 ασθενείς μέσω 
του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου το 2014.

Κύριο μέλημα της Τράπεζας Κύπρου, κατά το 2014, ήταν η στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων συνανθρώπων μας, που ο αριθμός τους 
αυξήθηκε δραματικά μετά τα γεγονότα του Μαρτίου 2013. 
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της Υγείας και το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου στον τομέα του 
Πολιτισμού. Επιπρόσθετες ενέργειες 
στήριξης προς την κοινωνία έγιναν 
μέσω εκδηλώσεων και χορηγιών προς 
το Ραδιομαραθώνιο, τον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου κ.ά.

 
Ογκολογικό Κέντρο 
Τράπεζας Κύπρου
Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό 
για τον άνθρωπο. Η Τράπεζα Κύπρου 
στέκεται παραστάτης στους αγώνες 
για αναβάθμιση της ποιότητας της 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στην 
Κύπρο για όλους τους πολίτες της.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 
ιδρύθηκε στη Λευκωσία από κοινού με 
την Κυπριακή Δημοκρατία και άρχισε να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του το 1998.

Αποστολή του Κέντρου:

●● Η αντιμετώπιση και θεραπεία του 
καρκίνου με σύγχρονες υπηρεσίες,

●● η συνεργασία με κρατικά νοσοκομεία, 
ιδιωτικές κλινικές και συνδέσμους 
που στηρίζουν τους ασθενείς,

Το Ογκολογικό Κέντρο 
Τράπεζας Κύπρου παρέχει 
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό 
για τη θεραπεία του καρκίνου.

ΈΚΘΈΣΗ ΈΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΈΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2014
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●● η συμμετοχή σε προγράμματα 
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης 
του καρκίνου,

●● η ανάπτυξη ερευνητικών και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

●● η δημιουργία και σύσφιξη 
επιστημονικών δεσμών με 
αναγνωρισμένα ογκολογικά κέντρα 
του εξωτερικού,

●● η εξέλιξή του σε κέντρο 
παραπομπής στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.

 
Η σημασία του Ογκολογικού Κέντρου 
Τράπεζας Κύπρου, για την Κύπρο 
είναι τεράστια και ουσιαστική αφού 
πρόκειται για:

●● Ένα κέντρο παραπομπής για τον 
καρκίνο, που λαμβάνει πάνω από 
το 50% των νέων κρουσμάτων 
ετησίως.

●● Έχει φροντίσει πάνω από 30.000 
ασθενείς.

●● Εντός του 2014, πάνω από 12.000 
ασθενείς ζήτησαν τις υπηρεσίες 
του Κέντρου.

●● Είναι το πρώτο νοσοκομείο στην 
Κύπρο με ποιοτική διαπίστευση 

από τον CHKS, τον μεγαλύτερο 
οργανισμό διαπίστευσης 
νοσοκομείων στην Ευρώπη, 
και έχει συμπεριληφθεί στα πιο 
διακεκριμένα νοσοκομεία όσον 
αφορά τα πρότυπα λειτουργίας και 
ποιότητας, ένα σήμα κατατεθέν που 
εξακολουθεί να διατηρεί.

●● Αναγνωρίζεται από την κοινωνία 
για τη σημαντική συμβολή του στις 
υπηρεσίες υγείας της χώρας.

 
Συμβολή της Τράπεζας Κύπρου 
Η Τράπεζα Κύπρου υποστηρίζει την 
αποστολή του Ογκολογικού Κέντρου με 
τρεις βασικούς τρόπους:

●● Οικονομικά. Η αθροιστική δωρεά 
της Τράπεζας Κύπρου ανέρχεται 
σε πάνω από €53 εκατ. Είναι η 
μεγαλύτερη δωρεά που έχει γίνει 
ποτέ στη Κύπρο.

●● Μέσω της ενεργούς συμμετοχής 
της στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Κέντρου. Τρεις από τους 
διευθυντές / ανώτερα στελέχη 
της Τράπεζας Κύπρου είναι μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου του 
Ογκολογικού Κέντρου με στόχο να 

Τον Οκτώβριο του 2014, 
λειτούργησε η νέα πτέρυγα         
του Ογκολογικού Κέντρου              
με εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση 
από την Τράπεζα Κύπρου.
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μεταφέρουν την επιχειρηματική 
εμπειρία τους σχετικά με 
τη στρατηγική και τις αποφάσεις 
του Κέντρου.

●●  Μέσω της πολύπλευρης 
διαχειριστικής και τεχνικής 
υποστήριξης. Για παράδειγμα, 
στον τομέα της τεχνολογίας και 
πληροφοριών και στη διαχείριση του 
έργου (κτιριακές επεκτάσεις κ.λπ.).

 
Νέα υπερσύγχρονη πτέρυγα 
για αναβάθμιση των υπηρεσιών 
Στην υπηρεσία των ασθενών, των 
ιατρών και του προσωπικού του 
Κέντρου τέθηκε και επι σήμως η νέα 
του πτέρυγα, η οποία λειτουργεί από 
τον Οκτώβριο του 2014. Τα εγκαίνια 
της νέας υπερσύγχρονης πτέρυγας 
τελέστηκαν στις 4 Φεβρουαρίου 
2015, ανήμερα της Παγκό σμιας 
Ημέρας kαρκίνου. «Παραδίδουμε 
στους Κύπριους πολίτες ένα 

εξαίρετο έργο, ένα έργο οχυρό στη 
μάχη κατά του καρκίνου» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης 
κατά την τελετή των εγκαινίων. 
Όπως είπε, οι πολίτες έχουν πλέον 
στη διάθεσή τους μία σύγχρονη 
υποδομή, η οποία αναβαθμίζει 
περαιτέρω τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες και παράλληλα λύνει το 
πρόβλημα της έλλειψης χώρων. Στο 
δικό της χαιρετισμό η πρόεδρος 
του Συμβουλίου των Επιτρόπων 
του Κέντρου, Αν δρούλα Βασιλείου, 
ανέφερε ότι οι δαπάνες για την 
πτέρυγα ανήλθαν σε περίπου €8,7 
εκατ. (€6 εκατ. για το κτήριο και 
€2,7 εκατ. για τον εξοπλισμό) και 
χρηματοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου 
από την Τράπεζα Κύπρου, την οποία 
ευχαρίστησε. «Η νέα πτέρυγα είναι 
σταθμός στην πορεία μας, όχι το 
τέρμα» ανέφερε.

Η νέα υπερσύγχρονη πτέρυγα 
του Ογκολογικού αναβάθμισε 
περαιτέρω τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες προς τους αθενείς.
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Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου 
Από την ίδρυσή του, το 1984, μέχρι 
σήμερα, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου έχει αναπτύξει 
πλούσια και πολύμορφη δραστηριότητα, 
υπηρετώντας τους σκοπούς που η 
Τράπεζα είχε θέσει με την ίδρυσή 
του. Βασικοί στρατηγικοί στόχοι 
του Πολιτιστικού είναι η προώθηση 
της έρευνας, της μελέτης και της 
προαγωγής του κυπριακού πολιτισμού 
στους τομείς της αρχαιολογίας, 
της ιστορίας, της τέχνης και της 
λογοτεχνίας, καθώς επίσης και η 
διάσωση και προβολή της πολιτιστικής 

και φυσικής κληρονομιάς του νησιού, 
στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με 
έμφαση στη διεθνή προβολή του 
μακραίωνου ελληνικού πολιτισμού.

Το Πολιτιστικό έχει την έδρα του στο 
παλαιό κτήριο Διοίκησης της Τράπεζας 
Κύπρου, το οποίο οικοδομήθηκε το 
1936 και βρίσκεται στην γειτονιά της 
Παναγίας της Φανερωμένης, στο 
ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας.

Το Πολιτιστικό διαφυλάσσει πέντε 
κυπρολογικές συλλογές: Νομισμάτων 
- Χαρτών - Σπάνιων Bιβλίων & 
Χειρογράφων, Χαρακτικών, Παλαιών 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου διαχειρίζεται μεταξύ 
άλλων το Αρχαιολογικό Μουσείο 
της Συλλογής Γεωργίου και 
Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου στεγάζεται στο ιστορικό κτήριο 
της Τράπεζας που κτίστηκε το 1936, 
στο κέντρο της παλιάς Λευκωσίας.
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Φωτογραφιών και Υδατογραφιών 
- Σύγχρονης kυπριακής Tέχνης και 
kυπριακών Aρχαιοτήτων. Επίσης, 
διαχειρίζεται δύο Μουσεία, το 
Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής 
Νομισματοκοπίας και το Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Συλλογής Γεωργίου και 
Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη, δωρεά 
Κλειούς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη.

Οι στόχοι του Πολιτιστικού υλοποιούνται 
μέσα από δραστηριότητες, όπως η 
εκδοτική παραγωγή στους τομείς της 
αρχαιολογίας, της ιστορίας, της τέχνης, 
της λογοτεχνίας και του φυσικού 
περιβάλλοντος. Για τον ίδιο σκοπό, το 
Πολιτιστικό προβαίνει στη διοργάνωση 
περιοδικών εκθέσεων με θέματα 
εικαστικά, λογοτεχνικά, ιστορικά και 
περιβαλλοντικά, καθώς και διαλέξεων 
και επιστημονικών συνεδρίων καθώς και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές 
δημοτικών και γυμνασίων σχολείων.

Από τον Ιούνιο του 2013 το Πολιτιστικό 
έχει απορροφήσει το σύνολο των 
εργασιών του Πολιτιστικού Κέντρου 
της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, το οποίο 
δημιουργήθηκε το 1983. Το Πολιτιστικό 
Κέντρο δεν ήταν εγγεγραμμένο 
ίδρυμα, αλλά αποτελούσε τμήμα 
του Συγκροτήματος της Λαϊκής 
Τράπεζας. Επί τριάντα χρόνια οι κύριες 
δραστηριότητές του κάλυπταν τους 
τομείς της Τέχνης και της Ιστορίας. 
Το Πολιτιστικό Κέντρο διαχειριζόταν 
από το 2000 το Μουσείο Πιερίδη 
στη Λάρνακα, το οποίο στεγάζει την 
συλλογή Αρχαίας Κυπριακής Τέχνης και 
την Εθνογραφική Συλλογή. Το 2003 
λειτούργησε το Μουσείο Βύρωνος στη 
Λευκωσία, όπου το Πολιτιστικό Κέντρο 
ανά διετία διοργάνωνε εκθέσεις, τις 
οποίες εμπλούτιζαν εκπαιδευτικά 
προγράμματα και ειδικές ξεναγήσεις 
για μαθητές και οργανωμένα        
σύνολα. 

Το 2014 επισκέφθηκαν                     
το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου και έλαβαν μέρος στα 
εκπαιδευτικά του προγράμματα, 
περισσότεροι από 2.200 μαθητές. 
(6.000 κατά τη σχολική χρονιά 
2014-2015).
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Διατηρούσε επίσης τέσσερις σπάνιες 
συλλογές: 

●● Συλλογή Έργων Τέχνης Κυπρίων 
Καλλιτεχνών

●● Σπάνιων Βιβλίων και Εγγράφων 
●● Χαρακτικών, Φωτογραφιών και 

Καρτ-Ποστάλ
●● Εθνογραφική Συλλογή  

Είχε αναπτύξει ένα εκδοτικό πρόγραμμα 
το οποίο περιλάμβανε περισσότερες 
από 40 εκδόσεις που αφορούσαν την 
ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου.

Οι Συλλογές του Πολιτιστικού Κέντρου 
μεταφέρθηκαν τον Ιούνιο του 2013 και 
φυλάσσονται στην «Αίθουσα Συλλογών» 
του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας 
Κύπρου στο κτήριο της Φανερωμένης. 
Οι Συλλογές αυτές θα διαφυλαχτούν 
ακέραιες και θα καταχωρηθούν στα 
αρχεία του Πολιτιστικού ως «κλειστές 

Συλλογές» με ξεχωριστό κωδικό, 
ώστε και ιστορικά να διατηρήσουν 
την ταυτότητά τους. Το Πολιτιστικό 
αναλαμβάνει επίσης τη διαχείριση 
του Μουσείου Πιερίδη και των 
Συλλογών που περιλαμβάνει. Όσα 
ιστορικά έγγραφα, έντυπα, μηχανές 
κ.ο.κ. της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, 
έχουν διασωθεί, θα συγκεντρωθούν 
στο Ιστορικό Αρχείο της Τράπεζας 
Κύπρου στο κτήριο Φανερωμένης και 
στην συνέχεια θα καταχωρηθoύν στα 
αρχεία του ως ξεχωριστή ενότητα, για 
ιστορικούς και επιστημονικούς σκοπούς.

Το Πολιτιστικό, στα πλαίσια της 
προσφοράς του προς την κοινωνία, 
το Σάββατο του Λαζάρου, 12 Απριλίου 
2014 διοργάνωσε μια δημιουργική μέρα 
με γεύση παράδοσης, στους χώρους 
του, με ζογκλέρς και ξυλοπόδαρους, 
παρασκευή πασχαλινών αρτοποιημάτων, 
ξεναγήσεις στα Μουσεία του και 

Το Πάσχα του 2014, το Πολιτιστικό  
διοργάνωσε εκδήλωση με γεύση 
παράδοσης και πολύ κέφι στους 
χώρους του, για την οικονομική 
στήριξη του Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου.
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πωλήσεις εκδόσεων και αντικειμένων 
από το πωλητήριο του Πολιτιστικού, αλλά 
και παραδοσιακών προϊόντων, με όλα 
τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατίθονται 
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

 
Ιστορικό Αρχείο 
Τράπεζας Κύπρου
Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου, 
ιδρύθηκε με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Συγκροτήματος της 
Τράπεζας Κύπρου τον Ιανουάριο 
2001 με σκοπό τον εντοπισμό, 
την συγκέντρωση, ταξινόμηση, 
ευρετηρίαση και απόδοση στη μελέτη 
και την έρευνα αρχειακού υλικού 
του Συγκροτήματος, αλλά και τρίτων 
εφόσον τούτο αφορά την οικονομική 
ιστορία του τόπου.

Το Αρχείο, περιλαμβάνει λιτά έγγραφα 
και βιβλία παραγωγής του 1899 
(χρονολογία ίδρυσης του Ταμιευτηρίου 

«Η Λευκωσία») μέχρι σήμερα, 
οπτικοακουστικό υλικό, καθώς και αρχείο 
εφημερίδων. Ακόμη συγκεντρώνει 
μια πλούσια συλλογή από γραφειακές 
μηχανές και άλλων ειδών εξοπλισμού 
που αποτυπώνουν κυρίως την εξέλιξη 
της τεχνολογίας στην Τράπεζα. 

Το Ιστορικό Αρχείο Τράπεζας Κύπρου 
στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότημα 
Φανερωμένης, όπου βρίσκεται από το 
1936, σε συνεχή λειτουργία, το Κατάστημα 
Φανερωμένης της Τράπεζας Κύπρου, 
στη Λευκωσία. Εκτός από τα γραφεία, το 
Ιστορικό Αρχείο διαθέτει εξειδικευμένη 
Βιβλιοθήκη και Εργαστήριο.

 
Δωρεά εξοπλισμού 
σε Δημοτικά Σχολεία 
Η Τράπεζα Κύπρου πρόσφερε στα 
μέσα Νοεμβρίου 2014, χορηγία προς 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
ύψους €250.000 για τη δημιουργία και 

Το ημερολόγιο της Τράπεζας 
Κύπρου για το 2015, κοσμούσαν 
12 φωτογραφίες με παιδιά             
από τα σχολεία στα οποία 
λειτούργησαν οι κουζίνες με 
χορηγία της Τράπεζας Κύπρου.
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λειτουργία κουζινών σε έξι ολοήμερα 
δημοτικά σχολεία με στόχο να 
απολαμβάνουν τα παιδιά ζεστό, σπιτικό 
μεσημεριανό φαγητό, χωρίς καμιά 
διάκριση στα πλαίσια του προγράμματος 
«Μαγειρεύω και Προσφέρω» του 
Ιδρύματος Σοφία για τα Παιδιά. Τα 
σχολεία αυτά είναι τα Δημοτικά Σχολεία 
Ελένειο, Αγ. Αντώνιος, Φανερωμένης και 
Καϊμακλί, στην επαρχία Λευκωσίας, το 
Δημοτικό Σχολείο Ερήμης, στην επαρχία 
Λεμεσού και το Δημοτικό Σχολείο Πόλης 
Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου.

 
Βραβεύσεις 
Άριστων Μαθητών 
Κάθε χρόνο η Τράπεζα Κύπρου 
βραβεύει τους άριστους τελειόφοιτους 
μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών 
σχολείων, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
ως αναγνώριση της εργατικότητας, 
της επιμέλειας και της αφοσίωσης 
που επέδειξαν. Το βραβείο είναι     
χρηματικό ποσό. 

Το 2014, διοργανώθηκε από την 
Τράπεζα Κύπρου εκδήλωση στην 
οποία τιμήθηκαν οι αριστούχοι 
μαθητές, στην παρουσία του 
Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, 
αξιωματούχων του κράτους και της 
Τράπεζας και φυσικά συγγενών και 
φίλων των βραβευθέντων. 

 
Υποστήριξη 
στην τοπική κοινωνία 
Τα καταστήματα της Τράπεζας 
Κύπρου υπάγονται στην αντίστοιχη 
Περιφερειακή Διεύθυνση της κάθε 
επαρχίας. Η κάθε Περιφερειακή 

Διεύθυνση στηρίζει τους πελάτες 
της αλλά και την τοπική κοινωνία, 
μέσω οικονομικής στήριξης, αλλά και 
συμμετοχής μελών του προσωπικού 
σε τοπικές εκδηλώσεις. 

Το προσωπικό των καταστημάτων 
της Τράπεζας που βρίσκονται εκτός 
ορίων των πόλεων, διατηρεί στενές 
σχέσεις με τις τοπικές αρχές, τους 
κοινοτάρχες, την εκκλησία και τους 
κατοίκους. 

Σχεδόν 16% των καταστημάτων/
υπηρεσιών βρίσκεται εκτός ορίων 
των πόλεων (41 καταστήματα/
υπηρεσίες σε σύνολο 290 
καταστημάτων/υπηρεσιών). 

Καταστήματα και Υπηρεσίες Τράπεζας Εκτός Ορίων των Πόλεων

Πόλεις Καταστήματα Θυρίδες

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 15 3

ΛΕΜΕΣΟΣ 5 1

ΛΑΡΝΑΚΑ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 17 -

ΠΑΦΟΣ 4 1
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10. Περιβάλλον

Η Τράπεζα Κύπρου, και κατά το 
2014, συνέχισε να στοχεύει στην 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω 
συγκεκριμένων ενεργειών όπως:

●● Περιοδική και προληπτική 
συντήρηση των συστημάτων 
θέρμανσης και κλιματισμού 
σε όλα τα υποστατικά του 
Συγκροτήματος,

●● εγκατάσταση σε όσον το δυνατόν 
περισσότερα ακίνητα και 

μηχανήματα «διορθωτή ισχύος» 
για καλύτερη εκμετάλλευση της 
ενέργειας,

●● εγκατάσταση χρονοδιακοπτών 
ή φωτοκύτταρων για μείωση/
ρύθμιση των ωρών λειτουργίας 
στα χαμηλότερα επίπεδα σε 
συστήματα φωτισμού και άλλων 
μηχανημάτων, και 

●● χρήση συστημάτων BMS (Building 
Management Systems) για έλεγχο 
της λειτουργίας συστημάτων 

Μέσω της ανάπτυξης και επέκτασης των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της Τράπεζας, μειώθηκε η κατανάλωση 
χαρτιού και κατ’ επέκταση οι ρύποι αερίων 
του θερμοκηπίου.

Ανακυκλώθηκαν 194 τόνοι χαρτιού το 2014.

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει την ύψιστη σημασία 
του περιβάλλοντος και της προστασίας του ως βασικό πυλώνα 
της βιωσιμότητας. Ως τραπεζικός οργανισμός, 
αναγνωρίζει την κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση υλικών 
ως τους βασικούς τομείς επίδρασης στο περιβάλλον, 
γι’ αυτό και στοχεύει στην πιο αποδοτική χρήση ενέργειας σε όλους 
τους χώρους της Τράπεζας καθώς και στην ανακύκλωση υλικών και 
στην μείωση χρήσης του χαρτιού.
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θέρμανσης & κλιματισμού με 
σκοπό την καλύτερη διαχείριση 
των ακινήτων και του εξοπλισμού 
και μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και κατά συνέπεια 
των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.

 
Προχώρησε επίσης στην σταδιακή 
αλλαγή των ψυκτικών αερίων των 
μηχανημάτων κλιματισμού και των 
συστημάτων πυροπροστασίας με νέα 
φιλικά προς το περιβάλλον αέρια, στην 
εκτεταμένη χρήση λαμπτήρων φωτισμού 
χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, στην εγκατάσταση διπλών 
θυρών για εξοικονόμηση ενέργειας, στην 
αντικατάσταση υαλοπινάκων στα ακίνητα 
της Τράπεζας Κύπρου με double glazing 
ή laminated για λιγότερες απώλειες 
ενέργειας, και φυσικά στην ανακύκλωση 
παλαιών φωτοτυπικών μηχανών, 
υπολογιστών, εκτυπωτών και αναλώσιμων.

Εντός του 2014, δεν επιβλήθηκε 
οποιοδήποτε πρόστιμο στην Τράπεζα 
Κύπρου για μη συμμόρφωση με 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες. 

 
Ανακύκλωση Συσκευών 
Digipass 
Τον Αύγουστο του 2014, το Τμήμα 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Εσωτερικών απέστειλε επιστολή με την 
οποία έλεγε ότι Τραπεζικά ιδρύματα 
αρνήθηκαν να παραλάβουν, από τους 
πελάτες τους, συσκευές digipass στο 
τέλος της ζωής τους και επέστησε στα 
Τραπεζικά ιδρύματα την υποχρέωση 
τους βάσει της σχετικής νομοθεσίας. 
Γι’ αυτό, η Τράπεζα Κύπρου, ως 
εισαγωγέας των συσκευών digipass 

της υπηρεσίας 1bank, προέβει στην 
υπογραφή 3 συμβολαίων με τις 
εταιρείες WEEE Electrocyclosis Cyprus 
Ltd, Α.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ και Green dot 
(Cyprus) Ltd, στις οποίες εγγράφηκε ως 
μέλος, έχοντας πλέον την υποχρέωση 
ανακύκλωσης ξεχωριστά της συσκευής, 
της μπαταρίας και της συσκευασίας. 
Ταυτόχρονα, κυκλοφόρησε εσωτερική 
εγκύκλιο για την διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθείται από τους 
εργαζόμενους στα καταστήματα 
όταν παραλαμβάνουν συσκευές που 
επιστρέφονται από τους πελάτες, 
ενώ σε αρκετά κτήρια της Τράπεζας 
τοποθετήθηκαν κάδοι συλλογής 
μπαταριών.

 
Κατανάλωση Ενέργειας 
Για το 2014, η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας από τις συνολικές 
λειτουργίες της Τράπεζας Κύπρου 
εκτιμάται στις 29.5GWh. Αυτή η 
κατανάλωση αντιστοιχεί σε 7.195ΚWh 
ανά εργαζόμενο ενώ η κατανάλωση 
ενέργειας ανά μονάδα εμβαδού χώρου 
εργασίας ανέρχεται σε 187kWh/m2. Το 
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 
περίπου €5 εκατ.

 
Διαχείριση Αποβλήτων 
Η Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζει 
εδώ και αρκετά χρόνια πρόγραμμα 
ανακύκλωσης χαρτιού σε όλους τους 
χώρους της Τράπεζας. Για το 2014, 
η περισυλλογή χαρτιού-ανακύκλωση 
από τα 4 μεγαλύτερα Κτήρια της 
Τράπεζας εντός Λευκωσίας ανήλθε 
στα 15.000 κιλά (15 τόνοι) και για τα 
υπόλοιπα υποκαταστήματα, παγκύπρια, 
στα 179.000 κιλά (179 τόνοι). 
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Στην προσπάθεια μείωσης της χρήσης 
χαρτιού εντάσσεται και η αναβάθμιση 
της εσωτερικής ιστοσελίδας του 
προσωπικού (portal). Στο portal 
αναρτώνται καθημερινά εγκύκλιοι και 
ανακοινώσεις οι οποίες παλαιότερα 
αποστέλλονταν μέσω εσωτερικού 
ταχυδρομείου, είτε μέσω φαξ. Η 
συνεχής παρουσία κάθε εγκυκλίου και 
ανακοίνωσης στο portal εξοικονομεί, 
εκτός από τεράστιο όγκο χαρτιού, 
αρκετό χρόνο και ταλαιπωρία του 
προσωπικού και των πελατών που 
περιμένουν να εξυπηρετηθούν. 
Οι περισσότερες εγκύκλιοι και 
ανακοινώσεις αποστέλλονται από την 
Υπηρεσία Οργάνωση και Μεθόδοι, 
από την Διεύθυνση Ανθρώπινου 
Δυναμικού, από τον Τομέα Ιδιωτών, 
από το Τμήμα Επικοινωνίας καθώς 
και από τις θυγατρικές εταιρείες του 
Συγκροτήματος (Γενικές Ασφάλειες 

Κύπρου, EuroLife, το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Τράπεζας Κύπρου κ.ά.) 

Επίσης, πραγματοποιείται μεγάλος 
αριθμός τηλεδιασκέψεων αντί 
συναντήσεων μεταξύ εργαζομένων 
και συνεργατών εξασφαλίζοντας 
μείωση καυσίμων και μείωση 
των ρύπων από τη διακίνηση των 
αυτοκινήτων. 

Τέλος, η Υπηρεσία 1bank (ηλεκτρονική 
τραπεζική) και οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται μέσω τηλεφώνου και 
ιστοσελίδας μειώνουν δραστικά τα 
κόστη χαρτιού και λειτουργίας των 
καταστημάτων. Η 1bank αναβαθμίζεται 
συνεχώς με στόχο την καλύτερη 
και ταχύτερη online εξυπηρέτηση 
των πελατών της Τράπεζας, με 
νέα προϊόντα και applications για 
smartphones.

Η Υπηρεσία 1bank (ηλεκτρονική 
τραπεζική) και οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται μέσω τηλεφώνου 
και ιστοσελίδας μειώνουν 
δραστικά τα κόστη χαρτιού και 
λειτουργίας των καταστημάτων. 
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11. Υπεύθυνες Υπηρεσίες

Εφοδιαστική Αλυσίδα 
Στο πλαίσιο της διαφάνειας που 
επιθυμεί να εξασφαλίσει η Τράπεζα 
Κύπρου, ως υπεύθυνη εταιρεία, 
έχει υιοθετήσει και αναβαθμίσει τις 
διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής 
των προμηθευτών της σε όλους του 
τομείς συνεργασίας. Εντός του 2014, 
συνεργάστηκε με 1.150 προμηθευτές, 
λαμβάνοντας υπηρεσίες στον τομέα της 
Τεχνολογίας (προϊόντα και υπηρεσίες), 
των Αναλώσιμων (γραφική ύλη, 

γραφειακός εξοπλισμός καταστημάτων 
και γραφείων, εξοπλισμός για 
την υγιεινή προσωπικού), των 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (νομικές 
και λογιστικές, εκτιμητές, επικοινωνία 
και διαφήμιση), της Ασφάλειας, των 
Τεχνικών Υπηρεσίων, κλπ.   

Η λίστα προσφοροδοτών της Τράπεζας 
Κύπρου κατά το 2014 είχε αύξηση 
περίπου 4%. Επειδή όμως στην λίστα 
υπήρχαν προμηθευτές και εταιρείες 

Η Τράπεζα Κύπρου εξασφάλισε πλήρη διαφάνεια 
και προστασία δεδομένων σε όλα τα έγγραφα                       
και διαγωνισμούς προμηθειών.

Η Τράπεζα Κύπρου συνεργάστηκε με 1.150 
προμηθευτές, προσφέροντας εργασία και συνεισφέροντας 
σημαντικά στην οικονομία της Κύπρου.

Το γεγονός της απορρόφησης των εργασιών της πρώην 
Λαϊκής Τράπεζας σε αυτές της Τράπεζας Κύπρου το 2013, 
είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη αναθεώρησης 
της εφοδιαστικής αλυσίδας. Νέες διαδικασίες και νέα κριτήρια 
τέθηκαν σε ισχύ, με στόχο την πιο ομαλή, πιο σωστή 
και με απόλυτη διαφάνεια επιλογή προμηθευτών.



είτε έκλεισαν είτε δεν ανταποκρίνονται 
στις προσκλήσεις προσφορών μας, 
αφαιρέθηκε και ένα ποσοστό που 
κυμαίνεται στο 4-5%. Το επόμενο έτος 
αναμένεται αύξηση αφού η Τράπεζα 
επαναξιολογεί στο παρόν στάδιο όλους 
τους προσφοροδότες της.

 
Πρακτικές Προμηθειών  
Οι αρχές που διέπουν κάθε διαδικασία 
ζήτησης προσφορών της Τράπεζας 
Κύπρου για την προμήθεια αγαθών και 
υπηρεσιών είναι:

1. Θεμιτού ανταγωνισμού. 
Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να 
έχουν δίκαιη μεταχείριση, 
εξασφαλίζοντας ουδέτερο 
ορισμό των προδιαγραφών οι 
οποίες επικεντρώνονται στην 
κάλυψη των συγκεκριμένων 
αναγκών της Τράπεζας. Η 
Τράπεζα Κύπρου παρέχει την ίδια 
ενημέρωση και υποστήριξη σε 
όλους τους διαγωνιζόμενους στην 
προετοιμασία των προσφορών. 

2. Σύγκρουσης Συμφερόντων. 
Περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων που σχετίζονται με 
την επιχειρηματική δραστηριότητα 
της Τράπεζας Κύπρου ή τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που 
εμπλέκονται στη διαδικασία πρέπει 
να δηλώνεται ρητά σύμφωνα με 
τη σχετική πολιτική της Τράπεζας 
Κύπρου.

3. Κόστος - Ποιότητα - 
Αποτελεσματικότητα. Οι 
αποφάσεις δεν κρίνονται μόνο 
βάσει της οικονομικής προσφοράς, 
αλλά λαμβάνονται υπόψη 
παράγοντες όπως η ποιότητα των 

αγαθών / υπηρεσιών και η επίδοση 
των υποψηφίων.

4. Διαφάνεια - Προστασία 
δεδομένων. Για να εξασφαλιστεί 
η διαφάνεια, όλα τα έγγραφα 
σχετικά με την προσφορά 
πρέπει να παρέχουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
υποβολή των κατάλληλων και 
ανταγωνιστικών προσφορών. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται 
στους υποψηφίους, μέσω της 
τεκμηρίωσης του διαγωνισμού, 
θα πρέπει να προστατεύονται 
σύμφωνα με τις σχετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και την 
πολιτική εμπιστευτικότητας της 
Τράπεζας Κύπρου.

5. Διαφανής Αξιολόγηση. Η 
αξιολόγηση των προσφορών 
είναι διαφανής και χρησιμοποιεί 
τυποποιημένες μεθόδους που 
βασίζονται σε κοινά αποδεκτές 
πρακτικές. Η ακεραιότητα των 
βαθμολογιών και της δομής των 
κριτηρίων εξασφαλίζεται μέσω 
της απόλυτης εμπιστευτικότητας 
πριν από την υποβολή των 
προσφορών. 

6. Λογοδοσία (αναφορά και 
καταγραφή - αρχειοθέτηση). 
Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη είναι 
υποχρεωμένα να αναφέρουν στον 
αρμόδιο για την έγκριση σε σχέση 
με κάθε αγορά ή τη χρήση του 
προϋπολογισμού ή των πόρων 
της Τράπεζας Κύπρου. Το Αρχείο 
Προσφορών υπόκειται σε έλεγχο 
από τις αρμόδιες αρχές του 
Εσωτερικού Ελέγχου.

7. Συμμόρφωση με την Πολιτική 
προμηθειών, η οποία ακολουθεί 
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τις σχετικές οδηγίες και την 
νομοθεσία 

8. Συμμόρφωση με την Πολιτική 
της Τράπεζας Κύπρου κατά της 
δωροδοκίας.

 
Χρήση και σήμανση 
προϊόντων και υπηρεσιών 
Η Τράπεζα Κύπρου, με στόχο 
την πλήρη συμμόρφωση με την 
ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και τους εσωτερικούς 
κανονισμούς που ακολουθεί, 
εφαρμόζει συγκεκριμένη 
διαδικασία ελέγχου των 
διαφημιστικών ενεργειών της και 
της εν γένει επικοινωνίας που 
διενεργεί.

Κατά το 2014, η Τράπεζα Κύπρου 
μερίμνησε και κατέβαλε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσής 
της με τους Κανονισμούς και 
τους Εθελοντικούς Κώδικες 
που αφορούν πληροφορίες, 
σήμανση προϊόντων και 
υπηρεσιών, πρακτικές marketing, 
συμπεριλαμβανομένων της 
διαφήμισης και της προώθησης 
προϊόντων, με αποτέλεσμα να 
μην καταγραφούν δικαστικές ή 
σημαντικές διοικητικές κυρώσεις ή 
περιστατικά μη συμμόρφωσης της 
Τράπεζας. 

Με στόχο τη λειτουργία της 
Τράπεζας Κύπρου με διαφάνεια 
προς τους πελάτες της και 
ξεκάθαρες πολιτικές στις εργασίες 
της, γίνονται συνεχείς προσπάθειες 
βελτίωσης και αναβάθμισης.

Με στόχο την προστασία κάθε πελάτη, 
η Τράπεζα Κύπρου ακολουθεί την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία PSd.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/64/EC 
αφορά τις Υπηρεσίες Πληρωμών 
στην Ευρωπαϊκή αγορά, ευρέως 
γνωστή ως «PSd» (Payment Services 
directive) και δημιουργεί ένα 
ενιαίο πανευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο ώστε οι καταναλωτές να 
απολαμβάνουν το ίδιο επίπεδο 
προστασίας σε όλη την Ευρώπη. Η 
PSd θεωρείται από τα μεγαλύτερα 
βήματα που έχουν γίνει προς 
την ολοκλήρωση της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Αγοράς. Βασικοί 
στόχοι είναι οι διασυνοριακές 
πληρωμές να έχουν το ίδιο επίπεδο 
ευκολίας, αποτελεσματικότητας 
και ασφάλειας με τις εγχώριες 
πληρωμές και η βελτίωση του 
ανταγωνισμού.

Η PSd έχει ισχύ σε περισσότερες 
από 30 χώρες (στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, στην Νορβηγία, στην 
Ισλανδία και στο Λιχτενστάιν).

Σε συμμόρφωση με την πιο πάνω 
Οδηγία η Τράπεζα Κύπρου έχει 
προβεί στην τροποποίηση των 
όρων και προϋποθέσεων που 
διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών 
και έχει καταρτίσει, με βάση τις 
πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας, 
τις πιο κάτω συμβάσεις:

●● Συμπληρωματική Σύμβαση 
που Διέπει τη Σχέση Μεταξύ 
της Τράπεζας Κύπρου 
Δημόσιας Εταιρείας Λτδ 
και των Πελατών της.

H Τράπεζα συμμορφώνεται με 
τους κανονισμούς που αφορούν 
πληροφορίες, σήμανση προϊόντων και
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων 
της προώθησης των προϊόντων της.

45

11. ΥπεΥθΥνες Υπηρεςίες



●● Όροι Χρήσης των Καρτών 
Visa και/ή Mastercard και/ή 
American Express.

●● Όροι και Προϋποθέσεις 
Υπηρεσίας 1bank.

●● Όροι και Προϋποθέσεις που 
διέπουν την εκτέλεση πράξεων 
πληρωμής κατά τις οποίες ο 
πελάτης δεν διατηρεί λογαριασμό 
πληρωμών με την Τράπεζα 
Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

 
Οι πιο πάνω ενημερώσεις και 
οι σχετικές συμβάσεις είναι 
αναρτημένες στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, 
κάτω από το «Υπηρεσίες & Τιμές» στη 
κύρια σελίδα.

Με κάθε πώληση προϊόντος 
(δάνειο, πιστωτική, χρεωστική ή 
προπληρωμένη κάρτα) δίνεται στον 
πελάτη σχετικό έντυπο στο οποίο 
περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές 
πληροφορίες, οι όροι και οι χρεώσεις. 

 
Διαχείριση παραπόνων 
Η Τράπεζα Κύπρου δίνει μεγάλη 
σημασία στη διασφάλιση της 
ικανοποίησης των πελατών της 
καθώς και στην παροχή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. 
Η διαχείριση των παραπόνων/ 
συστάσεων περιλαμβάνει μία σειρά 
ενεργειών οι οποίες έχουν στόχο 
την βελτίωση των προϊόντων και 

υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα 
Κύπρου στους πελάτες της.

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει 
στους πελάτες της διαφορετικούς 
τρόπους υποβολής παραπόνων/ 
συστάσεων: μέσω διαδικτύου, 
τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς. Κατά 
το 2014 το μεγαλύτερο ποσοστό 

Η Τράπεζα εφαρμόζει 
συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου 
των διαφημιστικών ενεργειών της.
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παραπόνων (22%) ελήφθησαν 
μέσω αλληλογραφίας. Αμέσως 
μόλις παραληφθεί το παράπονό/ 
σύσταση των πελατών προωθείται 
στο αρμόδιο τμήμα ή υπηρεσία της 
Τράπεζας Κύπρου για περαιτέρω 
διερεύνηση. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 
η Τράπεζα επικοινωνεί με τον πελάτη 
που έχει καταθέσει το παράπονο/
σύσταση ώστε να διερευνήσει την 
ικανοποίηση του ως προς τον τρόπο 
επίλυσης του παραπόνου του με 
απώτερο σκοπό την βελτίωση των 
υπηρεσιών της. Η ανταπόκριση των 
πελατών ανέρχεται στο 50% των 
επιλυμένων παραπόνων. 

Κατά την διάρκεια του 2014, η 
Τράπεζα Κύπρου διαχειρίστηκε 384 
παράπονα από πελάτες της, από 
τα οποία διαχειρίστηκε επιτυχώς 
το 73% ενώ τα υπόλοιπα είναι στην 
διαδικασία επίλυσης.

  
Πολιτική Προστασίας 
προσωπικών δεδομένων 
πελατών 

Ο στόχος της πολιτικής είναι να 
επαναβεβαιώσει τη δέσμευση 
της Τράπεζας Κύπρου για την 
προστασία των δικαιωμάτων 
της ιδιωτικής ζωής του ατόμου 
σύμφωνα με το Νόμο περί 
Προστασίας Δεδομένων. Η 
προστασία της ασφάλειας και της 
ιδιωτικότητας των προσωπικών 
δεδομένων είναι σημαντική 
και ως εκ τούτου η Τράπεζα 
πραγματοποιεί τις δραστηριότητες 

της σύμφωνα με την νομοθεσία. 
Η πολιτική αυτή περιγράφει τα 
δεδομένα που μπορεί να συλλέγει, 
πώς χρησιμοποιούνται και 
διαφυλάσσει από ποιόν και σε ποιόν 
μπορούν να μοιραστούν.

Η πολιτική της Τράπεζας Κύπρου 
σχετικά με την προστασία 
δεδομένων των πελατών βασίζεται 
στις παρακάτω αρχές:

1. Οι πελάτες ενημερώνονται 
ξεκάθαρα τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται τα προσωπικά τους 
δεδομένα και ότι κάθε περαιτέρω 
χρήση τους θα είναι σύμφωνη με το 
σκοπό αυτό.

2. Τα προσωπικά δεδομένα δεν 
υποβάλλονται σε επεξεργασία 
χωρίς τη συγκατάθεση του 
πελάτη / συνεργάτη / ανάδοχου / 
εργαζόμενου κλπ. Απαγορεύεται 
η επεξεργασία ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων και 
επιτρέπεται μόνο με τη ρητή 
γραπτή συγκατάθεση του πελάτη.                 
Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή, για επιτακτικούς 
και νόμιμους λόγους.

3. Η Τράπεζα λαμβάνει σοβαρά υπόψη 
το απόρρητο και δεν μοιράζεται τα 
προσωπικά δεδομένα με άλλους 
πελάτες ούτε με τους φίλους και 
τους συγγενείς του πελάτη. 

4. Τα δικαιώματα πρόσβασης και 
αντίρρησης του πελάτη ασκούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της 
νομοθεσίας.

5. Τα δεδομένα δεν μεταφέρονται σε 
χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χωρίς την συναίνεση και την έγκριση 
του πελάτη.
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6. Η αρχή «Γνώρισε τον πελάτη σου» 
είναι ιδιαίτερα σχετική με την 
Τράπεζα Κύπρου η οποία επιδιώκει 
να έχει τη μέγιστη γνώση των 
υποθέσεων ενός ενδεχόμενου 
πελάτη καθώς και λεπτομέρειες για 
το παρελθόν του. 

7. Στις περιπτώσεις που 
καταγράφονται οι τηλεφωνικές 
συνομιλίες, οι πελάτες 
ενημερώνονται και το αρχείο 
καταγραφής κοινοποιείται 
στον Επίτροπο Προστασίας 
Δεδομένων.

8. Το άμεσο marketing μέσω email, 
sms ή άλλων μέσων διέπεται από 
την νομοθεσία περί προστασίας 
δεδομένων και επιτρέπεται μόνο 
εάν το υποκείμενο των δεδομένων 
έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

9. Η Τράπεζα Κύπρου έχει αναπτύξει 
ένα σύστημα Κλειστού Κυκλώματος 
Τηλεόρασης (CCTV) για να 
διασφαλίσει όλες τις εγκαταστάσεις 

της. Το CCTV λειτουργεί σύμφωνα 
με τη σχετική οδηγία του Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων. Έχουμε 
κατάλληλη σήμανση η οποία είναι 
ευδιάκριτη σε όλες εγκαταστάσεις 
στις οποίες λειτουργεί σύστημα 
CCTV.

10. Συνδυασμός συστημάτων πλήρωσης 
με άλλες εταιρείες επιτρέπεται 
μόνο αν είναι για το συμφέρον του 
κοινού και μόνο με την άδεια του 
Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων. 
Η άδεια χορηγείται μόνο εάν 
τα υποκείμενα των δεδομένων 
δώσουν τη συγκατάθεσή τους.

11. h Ασφάλεια Δεδομένων θεωρείται 
ως ένα σημαντικό θέμα και θα 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
αρχές της πολιτικής ασφάλειας της 
πληροφορίας.

Οι πελάτες της Τράπεζας 
ενημερώνονται ξεκάθαρα για 
το σκοπό για τον οποίο τους 
ζητούνται προσωπικά στοιχεία.
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Όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες 
της Τράπεζας Κύπρου είναι 
σύμφωνες με τις αρχές προστασίας 
των δεδομένων και εξασφαλίζεται 
ότι κάθε πελάτης μπορεί να 
ασκήσει τα δικαιώματά του 
σύμφωνα με το νόμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η 
Ανώτατη Διοίκηση είναι υπεύθυνη 
για την επίβλεψη της συμμόρφωσης 
της Τράπεζας Κύπρου με αυτή την 
πολιτική. Όλοι οι εργαζόμενοι και 
συνεργάτες της Τράπεζας Κύπρου 
που συλλέγουν χωριστά, ελέγχουν 
ή επεξεργάζονται προσωπικά 
δεδομένα είναι ατομικά υπεύθυνοι 
για τη συμμόρφωση με την πολιτική. 

Κατά το 2014, η Τράπεζα Κύπρου 
έλαβε 2 παράπονα καταπάτησης 
προστασίας προσωπικών 
δεδομένων τα οποία και 
διαχειρίστηκε κατάλληλα. Το ένα 
παράπονο έχει απαντηθεί ενώ, 
η απάντηση στο δεύτερο είναι 
στην διαδικασία διαλεύκανσης και 
εκκρεμεί.   

 
Εχεμύθεια – 
Εμπιστευτικότητα – 
Προστασία Δεδομένων 
Οι πελάτες δικαιωματικά 
αναμένουν ότι η εμπιστευτικότητα 
των σχέσεων τους με την Τράπεζα 
Κύπρου θα προστατεύεται και ότι 
καμιά πληροφορία σχετικά με τα 
οικονομικά τους θέματα (financial 
affairs) ή άλλου είδους πληροφορία 
σχετική με το άτομο ή το 
οικογενειακό τους περιβάλλον θα 

αποκαλύπτεται χωρίς την έγκριση 
τους. Αποκάλυψη πληροφοριών σε 
τρίτους επιτρέπεται μόνο ύστερα 
από έγκριση της Διοίκησης ή 
δικαστικής απόφασης. 

Επιπλέον, απαγορεύεται η αποδοχή 
από υπαλλήλους προμήθειας ή 
άλλης πληρωμής από τρίτους για 
πληροφορίες σχετικές με τους 
πελάτες και το χαρτοφυλάκιο της 
Τράπεζας. 

Όλα τα στοιχεία / αρχεία 
που τηρούνται στη Τράπεζα 
(μηχανογραφημένα ή μη) σε 
σχέση με τους λογαριασμούς των 
πελατών και τη συνεργασία τους 
μαζί με την Τράπεζα, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καλόπιστα και 
αυστηρά για τους σκοπούς της 
διεκπεραίωσης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Η τήρηση των αρχείων 
γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες 
του περί Επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα Νόμου 
του 2001. Ο εκπρόσωπος της 
Τράπεζας Κύπρου σε σχέση 
με θέματα που αφορούν τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
είναι η Μονάδα Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης. 

Η χρήση εμπιστευτικών 
πληροφοριών που αφορούν 
πελάτες για αποκόμιση προσωπικού 
οφέλους, απαγορεύεται ρητά. 
Τυχόν παραβάσεις μπορεί να 
έχουν σοβαρές συνέπειες τόσο 
για το συγκεκριμένο άτομο-μέλος 
του προσωπικού όσο και για τη 
Τράπεζα. 
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Στόχοι ανά πυλώνα

Εργαζόμενοι
 •  Η Τράπεζα Κύπρου να διασφαλίσει 

την ισότητα των φύλων στις 
Διοικητικές και Ανώτατες 
Διευθυντικές Θέσεις

•  Η Τράπεζα Κύπρου να αποτελεί ένα 
ιδανικό περιβάλλον εργασίας στην 
Κύπρο

Κοινωνία

•  Νέα εικόνα, ανανέωση και 
φιλοξενία νέων ανθρώπων 
στους χώρους του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου 

•  Μέτρηση επιρροής  προγραμμάτων 
εταιρικής υπευθυνότητας της 
Τράπεζας Κύπρου 

•  Αναβάθμιση δράσεων και 
διαδικασιών παροχής οικονομικής 
στήριξης

Περιβάλλον •  Περισσότερη εμπλοκή 
της Τράπεζας Κύπρου                                 
σε περιβαλλοντικές δράσεις

•  Λειτουργία της Τράπεζας Κύπρου 
με όσο το δυνατό μικρότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Υπεύθυνες Υπηρεσίες
•  Η Τράπεζα Κύπρου να αποτελέσει 

σημείο αναφοράς για τη διαφάνεια 
και την Εταιρική Υπευθυνότητα      
στην Κύπρο

•  Ενσωμάτωση κριτηρίων Εταιρικής 
Υπευθυνότητας στους προμηθευτές                            
της Τράπεζας Κύπρου

12. Μελλοντικοί Στόχοι
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2014
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13. Παράρτημα

Όρια και Περιορισμοί των Ουσιαστικών Θεμάτων (G4-20, G4-21)

Ουσιαστικά Θέματα Όρια Περιορισμοί 

Εντός του Οργανισμού Εκτός του Οργανισμού Εντός του 
Οργανισμού

Εκτός του 
Οργανισμού

Οικονομική Απόδοση Τράπεζα Κύπρου Μέτοχοι, Θεσμικοί 
Επενδυτές, Πελάτες - -

Έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις Τράπεζα Κύπρου Μέτοχοι, Θεσμικοί 
Επενδυτές, Πελάτες - -

Ενέργεια Τράπεζα Κύπρου - - -

Συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία Τράπεζα Κύπρου Μέτοχοι, Θεσμικοί 

Επενδυτές - -

Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό

Μέτοχοι, Θεσμικοί 
Επενδυτές - -

Εκπαίδευση και επιμόρφωση 
εργαζομένων 

Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό - - -

Διαφορετικότητα και ίσες 
ευκαιρίες στους εργαζόμενους

Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό - - -

Εργασιακές πρακτικές 
προμηθευτών Τράπεζα Κύπρου Μέτοχοι, Θεσμικοί 

Επενδυτές - -

Ανθρώπινα δικαιώματα Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό - - -

Μη διακρίσεις Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό Πελάτες - -

Τοπική κοινωνία Τράπεζα Κύπρου Πελάτες - -

Διαφθορά Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό

Μέτοχοι, Θεσμικοί 
Επενδυτές, Πελάτες, ΜΜΕ

Σήμανση προϊόντων Τράπεζα Κύπρου Πελάτες - -

Προστασία προσωπικών 
δεδομένων πελατών

Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό Πελάτες - -

Συμμόρφωση με κανονισμούς 
που αφορούν τη παροχή και τη 
χρήση των υπηρεσιών της

Τράπεζα Κύπρου, 
Προσωπικό Πελάτες - -
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Πίνακας GRI
Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου είναι η πρώτη βάσει GRI και καλύπτει τις 
δραστηριότητες που υλοποίησε η Τράπεζα κατά το 2014. Καλύπτει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες στην Κύπρο σε 
όλες τις μονάδες λειτουργίας της. Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) αξιολόγησε την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2014 της 
Τράπεζας Κύπρου σύμφωνα με τις οδηγίες του GRI G4 και βεβαιώνει ότι είναι σε επίπεδο συμμόρφωσης “Core”.

 
Πίνακας Δεικτών GRI-G4 
 

IN ACCORDANCE - CORE

Δείκτης Περιγραφή Αναφορά

Εταιρικό Προφίλ

G4-1 Δήλωση από το ανώτερο στέλεχος του οργανισμού. Η Δέσμευσή μας στην Εταιρική Υπευθυνότητα

Οργανωτικό Προφίλ

G4-3 Επωνυμία του οργανισμού Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

G4-4 Κύριες εμπορικές επωνυμίες, προϊόντα και/ή 
υπηρεσίες Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου 

G4-5 Τοποθεσία και έδρα του οργανισμού Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου

G4-6 Αριθμός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται ο 
οργανισμός Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου

G4-7 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική μορφή Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου

G4-8 Αγορές που εξυπηρετούνται Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου

G4-9 Μεγέθη του οργανισμού που εκδίδει την έκθεση Σχετικά με την Τράπεζα Κύπρου

G4-10
Στοιχεία εργατικού δυναμικού ανά κατηγορία, φύλο, 
ηλικιακή ομάδα, κινητικότητα και άλλους δείκτες 
διαφοροποίησης

Εργαζόμενοι

G4-11
Αναφέρετε το ποσοστό από το σύνολο των 
εργαζομένων που καλύπτεται από συλλογικές 
συμβάσεις

Εργαζόμενοι

ΈΚΘΈΣΗ ΈΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΈΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2014
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G4-12 Περιγράψτε την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας Εφοδιαστική Αλυσίδα 

G4-13 Αναφέρετε οποιεσδήποτε σημαντικές μεταβολές 
κατά τη διάρκεια της περιόδου Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές το 2014

G4-14 Αναφέρετε εάν και πώς αντιμετωπίζεται η αρχή της 
πρόληψης Περιβάλλον

G4-16
Λίστα συνδέσμων (όπως βιομηχανικός σύνδεσμος) 
και εθνικών ή παγκοσμίων οργανώσεων στις οποίες 
η εταιρεία συμμετέχει

Φορείς και Ενώσεις

Αναγνώριση Ουσιαστικών Θεμάτων και Ορίων

G4-17
Λίστα των οντοτήτων που συμπεριλαμβάνονται 
στις οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας ή σχετικών 
εγγράφων

Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

G4-18 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου του 
απολογισμού Διαδικασία Αναγνώρισης Ουσιαστικών Θεμάτων

G4-19 Ουσιαστικά θέματα που αναγνωρίστηκαν κατά τη 
διαδικασία ορισμού του περιεχομένου της έκθεσης Διαδικασία Αναγνώρισης Ουσιαστικών Θεμάτων

G4-20
Για κάθε αναγνωρισμένο ουσιαστικό θέμα 
αναφέρετε εάν το θέμα είναι ουσιαστικό για τον 
οργανισμό

Όρια και Περιορισμοί των Ουσιαστικών Θεμάτων

G4-21
Για κάθε αναγνωρισμένο ουσιαστικό θέμα 
αναφέρετε εάν το θέμα είναι ουσιαστικό έξω από 
τον οργανισμό

Όρια και Περιορισμοί των Ουσιαστικών Θεμάτων

G4-22
Αναθεώρηση πληροφοριών που συμπεριλήφθηκαν 
σε προγενέστερους απολογισμούς και τους λόγους 
για αυτή την αναθεώρηση

Η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση της Τράπεζας Κύπρου 
βάσει GRI

G4-23

Σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις προγενέστερες 
περιόδους απολογισμών, στο πεδίο, στο όριο ή 
στις μεθόδους εκτίμησης που εφαρμόζονται στον 
απολογισμό

Η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση της Τράπεζας Κύπρου 
βάσει GRI

Εμπλοκή Ενδιαφερόμενων Μερών

G4-24 Λίστα ενδιαφερόμενων μερών Ενδιαφερόμενα Μέρη

G4-25
Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισμό και την 
επιλογή των ενδιαφερόμενων μερών που θα 
συμμετέχουν

Ενδιαφερόμενα Μέρη

G4-26 Αντιμετώπιση του θέματος και προβληματισμοί από 
τα ενδιαφερόμενα μέρη Ενδιαφερόμενα Μέρη

G4-27 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που προέκυψαν 
ή τέθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη Ενδιαφερόμενα Μέρη

G4-28 Περίοδος απολογισμού για τις παρεχόμενες 
πληροφορίες 1.1.2014-31.12.2014

G4-29 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου προγενέστερου 
απολογισμού

Η παρούσα είναι η πρώτη Έκθεση της Τράπεζας Κύπρου 
βάσει GRI

G4-30 Κύκλος απολογισμού (ετήσιος, διετής κλπ.). Ετήσιος

G4-31 Σημείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτημάτων 
σχετικά με τον απολογισμό ή το περιεχόμενό του Επικοινωνία σχετικά με την έκθεση
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G4-32

Αναφορά στην επιλογή «in accordance» που η 
εταιρεία έχει επιλέξει

Αναφορά στο περιεχόμενο GRI για την επιλογή σας Πίνακας GRI

Αναφορά στην εξωτερική διασφάλιση της έκθεσης 
εάν έχει διασφαλιστεί εξωτερικά  

G4-33
Αναφορά στην πολιτική και τρέχουσα πρακτική όσον 
αφορά την επιδίωξη εξωτερικής διασφάλισης του 
απολογισμού

Η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει επιδιώξει εξωτερική 
διασφάλιση της παρούσας έκθεσης

Διακυβέρνηση

G4-34 Δομή εταιρικής Διακυβέρνησης Εταιρική Διακυβέρνηση

Ηθική και Ακεραιότητα

G4-56

Δηλώσεις για την αποστολή ή τις αξίες, τους κώδικες 
συμπεριφοράς και τις αρχές που αναπτύσσονται 
εσωτερικά, οι οποίοι σχετίζονται με την οικονομική, 
την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση, 
καθώς και το στάδιο υλοποίησής τους

Κώδικας Συμπεριφοράς Προσωπικού 

IN ACCORDANCE - CORE

SPECIFIC STANDARD DISCOSURES

Ουσιαστικά Θέματα Δείκτης Περιγραφή Αναφορά

Κατηγορία: Οικονομία

Οικονομική Απόδοση G4-EC1 Άμεση Οικονομική Αξία που 
παράγεται και διανέμεται

Οικονομικά Αποτελέσματα 2014

Έμμεσες Οικονομικές 
Επιπτώσεις 

G4-EC7

Ανάπτυξη και επίδραση 
των επενδύσεων σε 
υποδομή και υπηρεσίες 
που υποστηρίζονται

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Εθελοντισμός Εργαζομένων 
Δωρεά εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία

G4-EC8
Σημαντική οικονομική 
επίδραση του οργανισμού 
και κύκλοι επιρροής 

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Εθελοντισμός Εργαζομένων 
Δωρεά εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία

Κατηγορία: Περιβάλλον

Ενέργεια  G4-EN3 Κατανάλωση ενέργειας 
εντός του οργανισμού.

Κατανάλωση Ενέργειας

ΈΚΘΈΣΗ ΈΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΈΥΘΥΝΌΤΗΤΑΣ 2014
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Απόβλητα G4-EN23 Συνολικό βάρος στερεών 
αποβλήτων Διαχείριση Αποβλήτων 

Συμμόρφωση με 
την Περιβαλλοντική 
Νομοθεσία 

G4-EN29

Χρηματική αξία των 
σημαντικών προστίμων 
και συνολικός αριθμός μη 
χρηματικών κυρώσεων για 
τη μη συμμόρφωση με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία

Περιβάλλον

Κατηγορία: Κοινωνία

Υποκατηγορία: Εργασιακές Πρακτικές

Υγεία και ασφάλεια 
εργαζομένων  G4-LA6

Ποσοστά τραυματισμών, 
επαγγελματικών 
ασθενειών, απώλειας 
ημερών εργασίας και 
απουσιών εργαζομένων

Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων

Εκπαίδευση και 
επιμόρφωση 
εργαζομένων

G4-LA9

Μέσος όρος ωρών 
εκπαίδευσης ανά έτος 
ανά εργαζόμενο με βάση 
το  φύλο, και με βάση την 
κατηγορία εργαζομένων

Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Εργαζομένων

G4-LA10

Προγράμματα για τη 
διαχείριση των δεξιοτήτων 
και τη δια βίου μάθηση, 
που υποστηρίζουν τη 
συνεχή απασχολησιμότητα 
των εργαζομένων και 
συμβάλλουν στη διαχείριση 
της ολοκλήρωσης της 
σταδιοδρομίας τους

Ανάπτυξη και Εκπαίδευση Εργαζομένων

Διαφορετικότητα και 
ίσες ευκαιρίες G4-LA12

Ανάλυση των εργαζομένων 
σύμφωνα με το φύλο, την 
ηλικιακή ομάδα και άλλους 
δείκτες

Εργαζόμενοι
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών

Εργασιακές πρακτικές 
προμηθευτών G4-LA14

Ποσοστό νέων 
προμηθευτών που έχουν 
επιλεγεί σύμφωνα με 
κριτήρια εργασιακών 
πρακτικών

Πρακτικές Προμηθειών

Υποκατηγορία: Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ανθρώπινα δικαιώματα
G4-HR1

Ποσοστό και συνολικός 
αριθμός σημαντικών  
επενδυτικών συμφωνιών 
με όρους που  αφορούν 
στα ανθρώπινα δικαιώματα 
ή  έχουν υποβληθεί σε 
έλεγχο σχετικά με  το 
σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων

Κώδικας Συμπεριφοράς Προσωπικού
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών

Μη διακρίσεις G4-HR3

Συνολικός αριθμός 
περιστατικών διακρίσεων 
και ενέργειες που έχουν 
πραγματοποιηθεί

Αξιόποινες Ενέργειες, 
Πολιτική Ίσων Ευκαιριών
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Υποκατηγορία: Κοινωνία

Τοπική κοινωνία
G4-SO1

Ποσοστό λειτουργιών σε 
διάλογο με τις  τοπικές 
κοινωνίες, αξιολόγηση 
επιπτώσεων σε αυτές 
και σχετικά αναπτυξιακά 
προγράμματα

Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Εθελοντισμός Εργαζομένων 
Δωρεά εξοπλισμού σε Δημοτικά Σχολεία

Καταπολέμηση της 
διαφθοράς G4-SO4

Επικοινωνία και 
εκπαίδευση στις πολιτικές 
και τις διαδικασίες που 
εφαρμόζει ο οργανισμός 
κατά της διαφθοράς

Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα – Προστασία 
Δεδομένων

Υποκατηγορία: Υπεύθυνα Προϊόντα

Σήμανση προϊόντων
G4-PR4

Συνολικός αριθμός 
περιστατικών μη 
συμμόρφωσης με 
τους κανονισμούς και  
τους προαιρετικούς 
κώδικες σχετικά με  τις 
πληροφορίες και τη 
σήμανση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών

Χρήση και σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

Προστασία προσωπικών 
δεδομένων πελατών G4-PR8

Παράπονα σχετικά με το 
απόρρητο και προσωπικά 
δεδομένα

Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδομένων 
πελατών,  
Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα – Προστασία 
Δεδομένων

Συμμόρφωση με 
κανονισμούς που 
αφορούν τη  παροχή και 
τη χρήση των υπηρεσιών 
της

G4-PR9
Συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία για χρήση 
προϊόντων και υπηρεσιών

Χρήση και σήμανση προϊόντων και υπηρεσιών

H παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας
υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του CSE

Graphic Design 
PEAK ADVERTISING

Συντονισμός και Επιμέλεια Έκδοσης:
Διεύθυνση Εταιρικών Υποθέσεων
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή 
2002 Λευκωσία 
Τ.Θ. 21472, 1599 Λευκωσία
Κύπρος

www.bankofcyprus.com
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