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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει το πρώτο ESG Αμοιβαίο Κεφάλαιο με 
ελληνικές μετοχές 

 
 
Το πρώτο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) που επενδύει σε μετοχές εταιρειών που θέτουν τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους μοντέλων δημιούργησε και διαθέτει το Private 
Banking της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. 
 
Το Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές εταιρειών 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τις οποίες, εκτός των χρηματοοικονομικών επιδόσεων 
τους, λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσης και υιοθέτησης των Αρχών 
Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social, and 
Governance - ESG), προάγοντας έτσι τις Υπεύθυνες Επενδύσεις. Το Piraeus Private Banking ESG 
Greece Equity Fund επενδύει κυρίως σε μετοχές που περιλαμβάνονται στον Δείκτη ATHEX ESG του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
Στο πλαίσιο της διεθνούς τάσης για την ενίσχυση επενδύσεων σε εταιρείες με κριτήρια ESG, ο 
Δείκτης ATHEX ESG περιλαμβάνει 35 εταιρείες εισηγμένες στο ΧΑ που ξεχωρίζουν για τις καλές 
επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης,.  
 
Η λειτουργία μιας εταιρείας αξιολογείται αναφορικά με τη χρήση ενέργειας, τα απόβλητα και τη 
ρύπανση, ενώ, αξιολογούνται και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που μπορούν να επηρεάσουν τα 
αποτελέσματα της εταιρείας, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των κινδύνων αυτών. 
 
Τα κοινωνικά κριτήρια εστιάζουν στις επιχειρηματικές σχέσεις της εταιρείας και το κατά πόσο οι 
συνεργάτες της συμμερίζονται τις ίδιες αξίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Εξετάζουν επίσης, εάν 
μέρος των κερδών της εταιρείας επιστρέφεται στην κοινωνία, εάν οι συνθήκες εργασίας 
διασφαλίζουν την ασφάλεια και την καλή υγεία των εργαζομένων, καθώς και το εθελοντικό έργο 
που προσφέρει. Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση διερευνάται, μεταξύ άλλων, η χρήση 
διαφανών λογιστικών μεθόδων και η συμμετοχή των μετόχων στη λήψη σημαντικών αποφάσεων. 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της διεθνούς εταιρείας παροχής επενδυτικών αναλύσεων Morningstar (με 
ημερομηνία 29 Οκτωβρίου 2021), τα υπό διαχείριση κεφάλαια όλων των τύπων Α/Κ που 
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επικεντρώνονται σε ESG επενδύσεις, διπλασιάστηκαν στο 9μηνο του 2021 φθάνοντας τα 3,9 τρισ. 
δολάρια, έναντι 2 τρισ. δολάρια που ήταν στο τέλος του 2020. 
 
Ο Αλέξανδρος Πατούνης, Επικεφαλής του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς, ανέφερε: «Το 
νέο Α/Κ εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς για την υιοθέτηση κριτηρίων ESG που 
συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και προϊόντων που προσφέρει. Στην 
κατεύθυνση αυτή, το Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς εμπλουτίζει τις καινοτόμες λύσεις 
διαχείρισης περιουσίας που προσφέρει, με προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε κριτήρια 
ESG, στοχεύοντας πρωτίστως στην περιβαλλοντολογική βιωσιμότητα και την προστασία του 
πλανήτη και συμβάλλοντας σε μια εμπειρία υψηλών απαιτήσεων για τους πελάτες του».  

Το αμοιβαίο κεφάλαιο Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund έχει λάβει την με αριθμ. 
394/2.11.2021 άδεια σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 
 
 

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ESG Επενδυτική Πολιτική της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ 
και την κατηγοριοποίηση των Α/Κ της εταιρίας βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 παρέχονται στην 
ιστοσελίδα της εταιρίας διαχείρισης www.piraeusaedak.gr  
 
Το Ενημερωτικό Δελτίο, ο Κανονισμός, το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, είναι 
διαθέσιμα δωρεάν στην ελληνική γλώσσα στην έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης Πειραιώς Asset Management 
Α.Ε.Δ.Α.Κ., στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr, καθώς και μέσω της διεύθυνσης «Private Banking» 
της Τράπεζας Πειραιώς. 
 
Για πληροφορίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής παραπόνου ή 
καταγγελίας από (πιθανούς) επενδυτές, καθώς και την δυνατότητα προσφυγής στον «Ελληνικό 
Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή», μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο www.piraeusaedak.gr 
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