
Το πρόγραμμα που κάνει την ευθύνη πράξη



«Η Τράπεζα Πειραιώς συνειδητά αναλαμβάνει  

πρωτοβουλίες για να μετατρέψει σε πράξη την 

πεποίθησή της ότι η ποιότητα της ζωής μας 

προϋποθέτει την προστασία του περιβάλλοντος» 

Σοφία Στάϊκου, 
Πρόεδρος Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 
Υπεύθυνη Τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης



Γενικά
Η ισχυρή πεποίθηση ότι το περιβάλλον υποβαθμίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό και το γεγο-

νός ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει διακριτό ρόλο στην αντιμετώπιση του προβλήματος, οδήγη-

σε την Τράπεζα Πειραιώς να διαμορφώσει από το 2003 συγκεκριμένη Περιβαλλοντική Πο-

λιτική. Σημαντική συμβολή στην εφαρμογή της πολιτικής αυτής είχε η υλοποίηση του Προ-

γράμματος GREENbanking4Life. 

Τι είναι το GREENbanking4Life 

Είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε, το 2006, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

στο πλαίσιο του LIFE, και πιο συγκεκριμένα του LIFE ENVIRONMENT.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE

Το LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη, ενί-

σχυση και εφαρμογή της Κοινοτικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και νομοθεσίας.

Τίτλος του προγράμματος

«Δημιουργία Πράσινων Προϊόντων στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα και Μείωση των Περι-

βαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Λειτουργία των Τραπεζών». Για συντομία, το πρόγραμμα 

ονομάστηκε GREENbanking4Life. 

Ο κωδικός του GREENbanking4Life είναι (Life06 env/GR/000375)

Σκοπός του GREENbanking4Life

H μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς τόσο από την εσω-

τερική της λειτουργία όσο και από την επιχειρηματική της δραστηριότητα καθώς και η με-

τάδοση της τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις ή θυγατρικές της και στο ευρύτερο κοινό.  

Ποιοι υλοποίησαν το GREENbanking4Life

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, που ήταν ο δικαιούχος, με εταίρο την 

Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης, περιβαλλοντική οργάνωση που έχει πολύχρονη εμπειρία στο 

σχεδιασμό και στην εφαρμογή δράσεων για διαχείριση στερεών αποβλήτων και φυσικών πόρων. 

Η διάρκεια του GREENbanking4Life 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν τρία χρόνια (3/10/2006 -  2/10/2009)  

Προϋπολογισμός του GREENbanking4Life

Το πρόγραμμα είχε προϋπολογισμό 2.021.073€ και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ήταν 932.336€.   3



Οι Δράσεις του προγράμματος GREENbanking4Life

Το Πρόγραμμα είχε οκτώ υποέργα με διάφορες δράσεις που στόχευαν: 

(α) στη μέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία και 

την επιχειρηματική δραστηριότητα της Τράπεζας, 

(β) στη μείωση των επιπτώσεων αυτών μέσω οδηγών καλών πρακτικών, πιλοτικών εφαρ-

μογών νέων τεχνολογιών, καθώς και με τη δημιουργία πράσινων τραπεζικών προϊόντων

(γ) στην ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και στη διάδοση της τεχνο-

γνωσίας και εμπειρίας σε θυγατρικές, άλλους συνεργάτες της καθώς και στο ευρύτερο κοινό. 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος GREENbanking4Life

Α. ΔιΑχΕιριΣΗ λΕιΤΟυρΓικών ΠΕριβΑλλΟνΤικών ΕΠιΠΤώΣΕών

βάση Δεδομένων

• Δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που επι-

τρέπει τη συνεχή παρακολούθηση και τον λεπτομερή υπολογισμό των λειτουργικών περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων τόσο από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών 

πόρων, όσο και από τη χρήση αναλώσιμων ειδών, αλλά και από τις μετακινήσεις του αν-

θρώπινου δυναμικού, για όλο το δίκτυο της Τράπεζας.

Οδηγοί καλών πρακτικών

• Έκδοση πέντε οδηγών για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, για την ανακύκλωση υλι-

κών, για τις πράσινες προμήθειες και για τη διαχείριση επαγγελματικών ταξιδιών. 

Ανακύκλωση υλικών  

• Δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης χαρτιού από τα Καταστήματα και τις Μονάδες Διοίκη-

σης με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος την ανακύκλωση 680 τόνων χαρτιού. 

• Δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων 

της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ με αποτέλεσμα την ανακύκλωση 2.642 

κιλών μπαταριών.

•  Δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης μελανιών εκτυπωτών και τόνερ με αποτέλεσμα 

την ανακύκλωση 1680 τεμαχίων.

• Ανακύκλωση 60,6 τόνων Η/Υ και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών με αποτέλεσμα την 

αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος από 15 τόνους γυαλιού, 21 τόνους αλουμινίου και 

14 τόνους πλαστικού. 4



«Η προστιθέμενη αξία του Προγράμματος LIFE 

έγκειται στο ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε 

όχι μόνο από το σχεδιασμό αλλά και από την 

ενσωμάτωση και εφαρμογή συστηματικών 

περιβαλλοντικών διαχειριστικών μέτρων, 

θα μετατραπεί σε μετρήσιμο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης  

αποτελεί παράδειγμα, το οποίο εύκολα θα μπορεί να 

εφαρμοστεί και από άλλους που θα ενσωματώσουν 

τη διάσταση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

στην επιχειρηματική τους πρακτική.»

βρασίδας Ζάβρας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, 
Συντονιστής του Προγράμματος GREENbanking4Life 5



• Δημιουργία συστήματος ανακύκλωσης πλαστικών, με αποτέλεσμα την ανακύκλωση 5.065 

κιλών πλαστικών. 

• Ανακύκλωση 2.600 κιλών συσσωρευτών (όπως μπαταρίες UPS) και 180 κιλών  ηλεκτρι-

κών λαμπτήρων.

Πράσινες προμήθειες

• Προμήθεια ανακυκλωμένου και μη χλωριωμένου χαρτιού για τις βασικές λειτουργίες της 

Τράπεζας, με αποτέλεσμα την αποφυγή κοπής 26.000 δέντρων, τα τελευταία τρία χρόνια. 

Ενεργειακή διαχείριση 

• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 45 KWP σε 4 κτήρια της Τρά-

πεζας, που παράγουν «καθαρή» ηλεκτρική ενέργεια. Με αυτή την κίνηση αποφεύγονται 48,6 

τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ετησίως, όσο δηλαδή θα απορροφούσαν 3.600 δέντρα. 

Η εγκατάσταση συνοδεύτηκε από ειδικό πρόγραμμα προβολής σε οθόνες της παραγόμενης 

ενέργειας και ταυτόχρονα της εξοικονόμησης σε CO2 και σε λίτρα πετρελαίου. 

Εξοικονόμηση νερού

• Μείωση κατανάλωσης νερού με την τοποθέτηση βρυσών με ελεγχόμενη ροή περιορισμέ-

νου χρόνου σε κτήρια της Τράπεζας και την εγκατάσταση πιλοτικού συστήματος συλλογής 

βρόχινου νερού σε κατάστημά της στις Κυκλάδες.

Διαχείριση μετακινήσεων

• Χρήση ηλεκτρονικών προγραμμάτων (e-learning) για την εκπαίδευση των εργαζομένων, 

με αποτέλεσμα τη μείωση των μετακινήσεων, τα δύο τελευταία χρόνια, κατά 950.000 χλμ. 

που ισοδυναμεί με την αποφυγή εκπομπών 170 τόνων CO2.6



• Έναρξη πιλοτικού προγράμματος car pooling, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους εργαζό-

μενους να μοιράζονται το αυτοκίνητό τους κατά την καθημερινή μετακίνηση από και προς το 

χώρο εργασίας.

β. ΔιΑχΕιριΣΗ ΕΠιχΕιρΗμΑΤικών ΠΕριβΑλλΟνΤικών ΕΠιΠΤώΣΕών

μελέτη σκοπιμότητας

• Εκπόνηση ειδικής μελέτης σκοπιμότητας για τις προοπτικές της πράσινης ανάπτυξης στην 

Ελλάδα. 

Πράσινα τραπεζικά προϊόντα

• Δημιουργία ειδικών πράσινων προϊόντων για τη στήριξη επενδύσεων στον τομέα των 
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Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Πρόκειται για προϊόντα για ιδιώτες, μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις που προσφέρουν τη δυνατότητα και για leasing, κα-

θώς και ένα ολοκληρωμένο ασφαλιστικό πακέτο. 

• Δημιουργία και προώθηση ειδικών πράσινων στεγαστικών προϊόντων στο τομέα της εξοι-

κονόμησης ενέργειας και της οικολογικής δόμησης. Πρόκειται για προϊόντα που απευθύνο-

νται σε ιδιώτες που προωθούν στις κατοικίες τους συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

• Δημιουργία και προώθηση καταναλωτικών δανείων Green για τους ιδιώτες εκείνους που 

επιθυμούν να εφαρμόσουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, μικρής κλίμακας, στα 

σπίτια τους.

Περιβαλλοντικά κέρδη από τα πράσινα προϊόντα

• Τα τελευταία 2 χρόνια η Τράπεζα Πειραιώς έχει χρηματοδοτήει έργα 

AΠE με τα οποία αποφεύγεται η εκπομπή 866.500 τόνων CO2.

Γ. ΕΠικΟινώνιΑ-ΕνΗμΕρώΣΗ-ΕκΠΑιΔΕυΣΗ

Ηλεκτρονική επικοινωνία

• Λειτουργία ειδικής ιστοσελίδας του προγράμματος (www.greenbanking.gr), με επισκεψι-

μότητα κατά μέσο όρο 600 άτομα τον μήνα.

• πάνω από 1300 αναφορές στον παγκόσμιο ιστό για το πρόγραμμα GREENbanking4Life. 
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• Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος (e-learning) με 5 ενότητες που 

καλύπτουν θέματα κλιματικών αλλαγών, ενέργειας, νερού, ανακύκλωσης υλικών και πρά-

σινων προμηθειών. Το πρόγραμμα συμπληρώθηκε εθελοντικά από το 11% των εργαζομέ-

νων της Τράπεζας. 

• Συστηματική εβδομαδιαία ενημέρωση μέσω του εταιρικού intranet και των τακτικών εκ-

δόσεων της Τράπεζας, για τις παγκόσμιες εξελίξεις σε θέματα πράσινης οικονομίας και περι-

βάλλοντος. Συγκεκριμένα κάθε εβδομάδα επισκέφτηκαν τις «πράσινες ειδήσεις» στο intranet 

700-800 εργαζόμενοι.

Έντυπη επικοινωνία

• Πάνω από 200 άρθρα και καταχωρήσεις στον έντυπο τύπο για το πρόγραμμα GREEN 

banking4Life. 

• Έκδοση εντύπου «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Επιχειρήσεις» που διανεμηθήκε 

απευθείας σε χιλιάδες επιχειρήσεις. 9



• Έκδοση ενημερωτικών εντύπων που διανεμήθηκαν μέσα από τα καταστήματα του δικτύ-

ου της Τράπεζας Πειραιώς.

Συναντήσεις-ημερίδες

• Διοργάνωση τριών συναντήσεων εργασίας με τις θυγατρικές της Τράπεζας Πειραιώς, 

Piraeus Bank Bulgaria, Piraeus Bank Romania και Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου (ΛΤΔ), με 

σκοπό την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής και τη μεταφορά τεχνογνωσίας τόσο 

σε θέματα μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία τους, όσο και σε θέ-

ματα ανάπτυξης πράσινων τραπεζικών προϊόντων. 

• Διοργάνωση ημερίδας εργασίας με θέμα «Sustainable Banking and Green Business” στην 10
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ΤΗΣ ΤρΑΠΕΖΑΣ ΠEιρΑιώΣ

βαθμολογία με άριστα το 10

2009 2007

οποία παραβρέθηκαν 50 ανώτερα στελέχη της Τράπεζας, με τη συμμετοχή στελεχών ξένων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών καθώς και εκπροσώπηση διεθνών οργανισμών που δρα-

στηριοποιούνται στο χώρο των  πράσινων επενδύσεων.

Επιβράβευση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 

• Διαγωνισμός ανακύκλωσης υλικών «Η Πράσινη Συμπεριφορά κερδίζει!» για την επιβρά-

βευση της καλύτερης περιβαλλοντικής επίδοσης σε σχέση με την ανακύκλωση μπαταριών, 

χαρτιού και μελανιών/toners. Απονομή βραβείων και δώρων με περιβαλλοντική χροιά 

στους νικητές σε εκδηλώσεις που έγιναν Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το πράσινο κατάστημα GREEN BANKING   

• Λειτουργία του πρώτου τραπεζικού «πράσινου» καταστήματος (GREEN BANKING) στα Βαλ-

κάνια, ως σημείο πληροφόρησης του κοινού για τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στην πρά-

σινη επιχειρηματικότητα καθώς και γαι τις υπηρεσίες που έχει σχεδιάσει και προσφέρει η Τρά-

πεζα Πειραιώς στον τομέα αυτό. Πάνω από 550 άτομα επισκέφτηκαν το κατάστημα. Επιπλέον, 

το κατάστημα GREEN BANKING λειτουργεί και ως γραφείο υποστήριξης τα του Δικτύου κατα-

στημάτων της Τράπεζας για περιβαλλοντικά θέματα καθώς και τα πράσινα προϊόντα.

βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης ανθρώπινου δυναμικού   

Συνολικά, μέσω των περιβαλλοντικών δράσεων της Τράπεζας Πειραιώς 

και ειδικά μέσω του προγράμματος GREENbanking4Life καταγράφηκε 

αύξηση του μέσου όρου της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εργα-

ζομένων από 5,8, με άριστα το 10,  που ήταν τον ιούνιο του 2007 σε 6,3 

τον Σεπτέμβριο του 2009.[ ]



ΟμιλΟΣ ΤρΑΠΕΖΑΣ ΠΕιρΑιώΣ
ΤΟμΕΑΣ ΕΤΑιρικΗΣ κΟινώνικΗΣ ΕυΘυνΗΣ

μΟνΑΔΑ ΠΕριβΑλλΟνΤΟΣ
Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα 

e-mail: greenbanking@piraeusbank.gr
www.greebanking.gr
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