
 
 

 
 

 
 
 
 
NBG is a financial organization with 180 years of participation in the country's economic and social 
life. Its broad customer base, respected brand name and strong market share in deposits provides 

it with the liquidity needed to support Greek businesses and the economy as a whole. 
 

By its “Responsibility” CSR action program, NBG incorporates the values of CSR into its business 
planning and daily operations, supporting a wide range of social, cultural, environmental, 

educational and humanitarian activities. To this end, it develops a manifold sponsorship 
program, mainly focused on the support of public health structures as well as the activities of 

our Cultural Foundation (MIET). 
 
NBG supports investment efforts that contribute to the energy upgrade of Greece, establishing 
itself as "The Energy Bank" of the country. In this respect, it holds a 40% share in Renewable 
Energy Sources (RES) financing, which is expected to be further strengthened by investing about 
€3 billion over the next three years. 

 
Aiming to continuously promote the sustainable development and corporate social responsibility 

values, the Bank undertakes initiatives with positive environmental impact, such as the issuance 
of a green senior bond amounting to €500 million so as to finance green projects, as well as the 

provision of small and medium-sized project financing in the areas of energy, environmental 
protection and urban development in collaboration with the European Investment Bank (EIB). 
 
The Bank actively participates in the financing of circular economy actions, such as the co-funding 
of the Waste Treatment Plant (WTP), in association with the EIB. Also, NBG cooperates with the 
"Infrastructure Fund", aiming to support innovative circular economy projects focusing on 

resource efficiency in the coming years. 
 

NBG aspires to take the lead in new investment project financing that is expected to exceed €10 
bn over the next three years and will have a multiple positive effect to the economy and the 

society 
 

 
 

Η Εθνική Τράπεζα αποτελεί χρηματοπιστωτικό οργανισμό με 180 χρόνια συμμετοχής στην 

οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Η ευρεία πελατειακή της βάση, η καλή φήμη και το 

υψηλό μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις, της παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα ώστε να στηρίζει 

τις ελληνικές επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.   

Μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Δράσης «Ευθύνη», η ΕΤΕ ενσωματώνει τις αξίες 

της ΕΚΕ στον επιχειρησιακό της προγραμματισμό και την καθημερινή λειτουργία της, στηρίζοντας 

ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και ανθρωπιστικών 

δράσεων. Με αυτό τον σκοπό αναπτύσσει πολυσχιδές χορηγικό πρόγραμμα το οποίο 

επικεντρώνεται κυρίως στη στήριξη των δημόσιων δομών υγείας αλλά και στις δράσεις του 

Μορφωτικού της Ιδρύματος (ΜΙΕΤ). 



Η ΕΤΕ στηρίζει επενδυτικές προσπάθειες που συμβάλλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση της 
Ελλάδας, με στόχο να καταξιωθεί ως «η Τράπεζα της Ενέργειας» στην ελληνική αγορά. Σε αυτό 

το πλαίσιο,  κατέχει  ήδη υψηλό μερίδιο (40%) στην αγορά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
(ΑΠΕ), το οποίο αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω αποσκοπώντας σε χρηματοδοτήσεις 3 δισ. 

ευρώ τα επόμενα 3 χρόνια. 
 
Στοχεύοντας στη διαρκή προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των αρχών εταιρικής κοινωνικής 
υπευθυνότητας, η Τράπεζα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως 
η τοποθέτηση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ για τη 
χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας, αλλά και την υλοποίηση μικρών και μεσαίων 

ανταποδοτικών έργων στους τομείς της ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
αστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 

 
Η Τράπεζα συμμετέχει ενεργά στη χρηματοδότηση δράσεων κυκλικής οικονομίας, όπως η 

συγχρηματοδότηση του έργου Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε συνεργασία με την 
ΕΤΕπ. Επίσης συνεργάζεται  με το Ταμείο Υποδομών, με στόχο να υποστηρίξει καινοτόμα 

προγράμματα κυκλικής οικονομίας που εστιάζουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, 
για τα επόμενα έτη.  
 
Η ΕΤΕ φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει σε όλο το φάσμα των επενδυτικών σχεδίων μέσω νέων 
επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων που αναμένεται να ξεπεράσουν τα ~€10 δισ. τα επόμενα 3 
έτη και θα έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία.  

 
 

 
 

 
 
 
 


