
 

 

  
 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 

 

Στις 10 Μαρτίου 2021  τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088  «περί 

γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών» ο οποίος  εχει  στόχο 

τη  διαμόρφωση ομοιόμορφων κανόνων ενημέρωσης των τελικών  επενδυτών  όσον αφορά την 

ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον.  

Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, αναφέρουμε ότι ως «κίνδυνος βιωσιμότητας» 

ορίζεται κάθε γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της 

διακυβέρνησης που εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης και ως «παράγοντας αειφορίας» ορίζεται κάθε 

περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.  

Στο ως άνω πλαίσιο, η Εταιρία μας αναφέρει τα παρακάτω ανά θεματική ενότητα: 

Ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και των δυσμενών επιπτώσεων στις επενδυτικές 

αποφάσεις 

Η Εταιρία μας, ως θεσμικός επενδυτής, έχει επικαιροποιήσει την Πολιτική Διαχείρισης 

Επενδυτικού Κινδύνου, σύμφωνα με την οποία, κατά τη λήψη των επενδυτικών της αποφάσεων 

λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

βιωσιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κίνδυνοι περιορίζονται τόσο από τη στοχοθετημένη 

επιλογή των επενδύσεων, όσο και από τη διασπορά των κινδύνων σε ολόκληρο το 

χαρτοφυλάκιο. 

Στο παρόν στάδιο δεν λαμβάνονται υπόψη οι κύριες δυσμενείς επιπτώσεις των επενδυτικών 

αποφάσεων στους παράγοντες αειφορίας. Η Εταιρία μας εξετάζει την κατάρτιση επενδυτικής 

πολιτικής με σκοπό να ενσωματωθούν σε αυτήν οι δείκτες των κύριων δυσμενών επιπτώσεων 

(Principal Adverse Impacts – ημερομηνία αναφοράς 30.6.2023) και να λαμβάνονται υπόψη 

τόσο στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών της αποφάσεων όσο και κατά την επικαιροποίηση 

των εντύπων και Πολιτικών της. 
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Σύστημα Διακυβέρνησης 

Το σύστημα διακυβέρνησης της Εταιρίας περιλαμβάνει πολιτικές και διαδικασίες, όπως είναι ο 

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης, ο Κώδικας Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, η 

Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας (Fit & Proper), η Πολιτική Αποτροπής Σύγκρουσης 

Συμφερόντων για τα ανώτατα Στελέχη της Εταιρίας, η Πολιτική Αναφοράς Δυσλειτουργιών, η 

Πολιτική πρόληψης και καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και η Πολιτική Αποδοχών.  

Η εταιρική διακυβέρνηση που εφαρμόζει η Εταιρία εστιάζει στη χρηστή, συνετή και 

αποτελεσματική διοίκηση και προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και τον ορθό τρόπο λειτουργίας 

της. Επίσης, καθορίζει την πολιτική και τις βέλτιστες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την 

ανταπόκριση στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας 

και του περιβάλλοντος. 

Πολιτική Αποδοχών  

Ως προς την Πολιτική Αποδοχών χρειάζεται να αναφερθεί ότι είναι συμβατή με τις απαιτήσεις 

του Άρθρου 275 του Κανονισμού 2015/35/ΕΕ (Solvency II). Η Πολιτική Αποδοχών δεν 

περιλαμβάνει πληροφορίες που σχετίζονται με την ενσωμάτωση κινδύνων αναφορικά με την 

αειφορία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ωστόσο, δεν ενθαρρύνονται ή 

ευνοούνται ενέργειες που οδηγούν σε αύξηση των κινδύνων βιωσιμότητας. 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» 

Ο Όμιλος της ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» («ο Όμιλος»), στον οποίο ανήκει η Εταιρία, έχει θεσπίσει πλαίσιο 

δράσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Βασική αξία του Ομίλου, την οποία ασπάζεται και η Εταιρία, 

είναι να λειτουργεί αποτελεσματικά, εγκαίρως και αποφασιστικά, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη 

ανάπτυξη μέσα από πρωτοποριακές ιδέες και καινοτόμες λύσεις, συνεισφέροντας παράλληλα 

στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής προς όφελος όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. μέτοχοι, πελάτες, εργαζόμενοι, συνεργάτες, κ.α.) που 

εμπιστεύονται το όνομα και τη φήμη του. 

Ταξινόμηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σύμφωνα με τον Κανονισμό SFDR  

Η Εταιρία μας δεν διαθέτει προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 

χαρακτηριστικά ή προϊόντα που έχουν στόχο αειφόρες επενδύσεις.  
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