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1. Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς: Εταιρική Παρουσίαση     

O Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί έναν από τους πιο δυναµικούς και δραστήριους της ελληνικής 
οικονοµίας. Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική 

Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέµεινε µέχρι το 1991. Από το 

∆εκέµβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε παρουσιάζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη εργασιών, 

µεγεθών και δραστηριοτήτων (Εικόνα 1). 

 

Σήµερα η Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Οµίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των 

εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην Ελλάδα (universal bank). Η 

Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη και στα άλλα 

προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών, στο χώρο των µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, στην παροχή 

υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, στην αναπτυσσόµενη αγορά της 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και, τέλος, στον τοµέα της ναυτιλίας. 

Κύριους στρατηγικούς στόχους του Οµίλου Πειραιώς αποτελούν η περαιτέρω διεύρυνση των µεριδίων 

αγοράς στην ελληνική και στις τραπεζικές αγορές του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται, η βελτίωση 

Εικόνα 1-Ιστορική διαδροµή Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 



    Λειτουργικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Τράπεζας Πειραιώς για το 2007               

 

                  
                Τοµέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων   
5 

της ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών και του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών του, η 

πρωτοπορία στη δηµιουργία καινοτόµων προϊόντων, η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης του Οµίλου στη 

λιανική τραπεζική και τις µικρές-µεσαίες επιχειρήσεις, η ενδυνάµωση στους τοµείς της διαχείρισης 
περιουσίας τρίτων και των τραπεζοασφαλειών και, τέλος, η ενίσχυση της κερδοφορίας του, µε στόχο τη 

συνεχή αύξηση της περιουσίας των µετόχων του. 

Στο τέλος Μαρτίου 2008, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς διέθετε ένα δίκτυο 782 καταστηµάτων (322 

στην Ελλάδα και 460 στο εξωτερικό) και ίδια κεφάλαια που διαµορφώθηκαν στα €3.314 εκ. Οι 
καταθέσεις, τα repos και τα οµόλογα πελατών του Οµίλου έφθασαν τα €27.231 εκ., οι χορηγήσεις τα 

€33.736 εκ. και το σύνολο του ενεργητικού τα €48.547 εκ. 

Η παρουσία του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και Ανατολική Μεσόγειο, 

παράλληλα µε παρουσία 

στα µεγάλα 

χρηµατοοικονοµικά κέντρα 

του Λονδίνου και της Νέας 
Υόρκης. Συγκεκριµένα, ο 

Όµιλος της Τράπεζας 
Πειραιώς δραστηριοποιείται 
στις Η.Π.Α. µε τη Marathon 

Bank στη Νέα Υόρκη µε 
δίκτυο 14 καταστηµάτων, 

στο Ηνωµένο Βασίλειο µε 
ένα κατάστηµα της 
Τράπεζας Πειραιώς στο 

Λονδίνο, στην Αλβανία µε  

την Tirana Bank µε 42 

καταστήµατα, στη Βουλγαρία µε 78 καταστήµατα της Piraeus Bank Bulgaria, στη Ρουµανία µε την 

Piraeus Bank Romania µε 130 καταστήµατα, στη Σερβία µε 46 καταστήµατα της Piraeus Bank 

Beograd, στην Αίγυπτο µε την Piraeus Bank Egypt µε 53 καταστήµατα ενώ στην πρόσφατα 

εξαγορασµένη τράπεζα στην Ουκρανία διαθέτει 86 καταστήµατα (Εικόνα 2). Τέλος, ο Όµιλος Πειραιώς 
διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Κύπρο µε 10 καταστήµατα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου. 

Βασική κατεύθυνση της πολιτικής για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του Οµίλου είναι η 

αποτελεσµατική διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων, διαθέτοντας ικανά και αφοσιωµένα στελέχη µε 
δυνατότητα να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά στο πλαίσιο της ενιαίας Τραπεζικής αγοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των απασχολουµένων στον Όµιλο στις 31.03.2008 ανερχόταν σε 
13.115 άτοµα. 

Εικόνα 2-Γεωγραφική εξάπλωση Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς 
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2. Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόµενη στις σύγχρονες περιβαλλοντικές προκλήσεις, προχώρησε, ήδη 

από το 2003 και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στο σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας 
δυναµικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό δεσµεύεται για την περιβαλλοντική 

συµπεριφορά της τόσο σε ό,τι αφορά στη λειτουργία της όσο και στο επιχειρηµατικό περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται. 
 
Οι αρχές της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Τράπεζας το 2003, είναι οι εξής: 
 

«Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και για αυτό το λόγο 

πρέπει να χρησιµοποιούνται υπεύθυνα. Συνεπώς, η συµβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος 
έχει δύο διαστάσεις, την εσωτερική και την εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην 

προσπάθειά της για µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δράση της. Η εξωτερική 

διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των πελατών της, 
καθώς και στην ενίσχυση δράσεων εκτός της Τράπεζας Πειραιώς που έχουν να κάνουν µε τη 

γενικότερη διαφύλαξη του περιβάλλοντος για τις επερχόµενες γενιές. Για την ικανοποίηση του στόχου 

αυτού έχει αρχίσει να εφαρµόζεται ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης συµµορφούµενο µε τον 

Ευρωπαϊκό Κανονισµό EMAS. 

 

H ∆ιοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεσµεύεται για τη διαρκή εφαρµογή του Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, καθώς και για τη συνεχή βελτίωσή του, τη συµµόρφωση µε τους 
ισχύοντες διεθνείς και εθνικούς κανονισµούς και κώδικες δεοντολογίας που αφορούν τη λειτουργία της 
και τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών µέτρων για την αποτροπή της υποβάθµισης του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος. Η συνεχής βελτίωση του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης θα επιτυγχάνεται µέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των 

τιθέµενων στόχων διαχείρισης.   
 

Όλο το προσωπικό που εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές 
διαδικασίες και οδηγίες εργασίας, καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την 

εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της επιχείρησης καθορίζονται οι 
επόµενοι: 
� η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την πιο 

παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική λειτουργία της Τράπεζας,  
� η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος, 
� η διαρκής προσπάθεια µείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον µέσω της βελτίωσης 
των παρεχόµενων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, 
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� η δηµοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς, 
καθώς και τα µέτρα που λαµβάνονται για τη µείωση των επιπτώσεων αυτών, 

� η διατήρηση και η ενίσχυση του κύρους της επιχείρησης ως προς την προστασία του 

περιβάλλοντος. 
 

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται µε την εφαρµογή µεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης 
και µέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες του σχεδιασµού και της 
παραγωγής των προϊόντων/υπηρεσιών, των προµηθειών και των συνεργασιών, της τεχνικής 
υποστήριξης κλπ, καθώς και µε τον ορισµό συγκεκριµένων µετρήσιµων στόχων διαχείρισης. Στο 

πλαίσιο εφαρµογής της περιβαλλοντικής πολιτικής και της επίτευξης των ισχυόντων ή των 

αναθεωρηµένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, η Τράπεζα παρέχει όλα τα απαιτούµενα µέσα 

και υλοποιεί προγράµµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, τα οποία κοινοποιεί κατάλληλα σε όλους τους 
εµπλεκόµενους.»  

 
3. Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα GREENbanking4Life 
 
Κοµβικό σηµείο στην εφαρµογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας αποτελεί η υλοποίηση 

του Προγράµµατος GREENbanking4Life, στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE, που είναι το κατεξοχήν 

χρηµατοδοτικό εργαλείο για την προώθηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το Πρόγραµµα έχει τριετή διάρκεια (Οκτώβριος 2006 - Οκτώβριος 2009), προϋπολογισµό €2.000.000, 

και συγχρηµατοδοτείται κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εταίρος στην υλοποίηση του 

Προγράµµατος είναι η µη κυβερνητική οργάνωση “Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης”.  
 

Σκοπός του Προγράµµατος GREENbanking4Life είναι η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της 
Τράπεζας τόσο από την εσωτερική όσο και από την επιχειρησιακή της λειτουργία, η ευαισθητοποίηση 

του ανθρώπινου δυναµικού και του ευρύτερου κοινού καθώς και η µετάδοση της τεχνογνωσίας σε 
άλλες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες που συνδέονται µαζί της. Ο πλούσιος συµµετοχικός χαρακτήρας του 

προγράµµατος έχει σαν αποτέλεσµα πάνω από 500 στελέχη από ∆ιευθύνσεις της Τράπεζας και το 

∆ίκτυο των Καταστηµάτων να συµµετέχουν στην υλοποίηση των δράσεων. 

 
4. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων της Τράπεζας Πειραιώς  
 
Για την ολοκληρωµένη προσέγγιση στην εφαρµογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της, το 2004, η 

Τράπεζα Πειραιώς ίδρυσε το Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεµάτων, που εξελίχτηκε το 2007 σε Υπηρεσία 

Περιβαλλοντικών Θεµάτων. Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων υπάγεται στον Τοµέα της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας Πειραιώς (Εικόνα 3). 

 

Οι πρωταρχικοί  στόχοι της Υπηρεσίας είναι η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη 

λειτουργία του Οµίλου, η ένταξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών στις λειτουργικές δοµές, η 

προώθηση και ενίσχυση τραπεζικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων στην αγορά, η συνεισφορά στη 

µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του 
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ανθρώπινου δυναµικού της Τράπεζας και του ευρύτερου κοινού καθώς και η ενίσχυση των 

προσπαθειών προστασίας της φύσης.  
 

Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων στελεχώνεται σήµερα από ανθρώπινο δυναµικό που έχει 
πολυετή  εµπειρία στη διαχείριση περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεµάτων καθώς και στη νοµική και 
οικονοµική διάσταση του περιβάλλοντος. Συνεργάζεται µε όλους τους αρµόδιους Τοµείς, ∆ιευθύνσεις, 
Τµήµατα αλλά και το ∆ίκτυο της Τράπεζας, εντός και εκτός Ελλάδας, για την εκπόνηση και υλοποίηση 

συγκεκριµένων προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
 
5.  Συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία 
 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως άξονα προσανατολισµού την Ευρωπαϊκή-Κοινοτική και την εθνική 

νοµοθεσία για το περιβάλλον. Έχει, µάλιστα, δηµιουργήσει ειδική Βάση ∆εδοµένων για την 

περιβαλλοντική νοµοθεσία που σχετίζεται µε τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ώστε να εξασφαλίζεται η 

συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και η άµεση ανταπόκριση στις νέες ρυθµίσεις. Η Βάση 

∆εδοµένων αποτελείται µέχρι στιγµής από περισσότερα από 250 νοµικά κείµενα σχετικά µε το 

περιβάλλον (νοµοθετικές πράξεις, αποφάσεις δικαστηρίων, ερµηνευτικές εγκυκλίους, κ.ά.), ενώ έχουν 

ήδη συνταχθεί 58 συνόψεις για σηµαντικά νοµοθετήµατα, τα οποία στοχεύουν στη µείωση των 

πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αφορούν, µεταξύ άλλων, και την περιβαλλοντικά φιλική  

λειτουργία και την εν γένει ανάπτυξη των εργασιών ενός τραπεζικού οργανισµού. Στόχος των 

συνόψεων είναι να επιτευχθεί η αποδοτικότερη διάχυση της νοµικής πληροφορίας στο ανθρώπινο 

δυναµικό.  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

∆/νση ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων

Piraeus Bank Bulgaria

Piraeus Bank Romania

Piraeus Bank ICB, Ουκρανία

Piraeus Bank Egypt

Piraeus Bank Κύπρου

Tirana Bank, Αλβανία

Marathon Bank, Nέα Υόρκη

Γραφείο Αντιπροσωπείας Μόσχας

MARKETING ΟΜΙΛΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. & ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (CEO)

M.ΣΑΛΛΑΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Νοµικό Συµβούλιο

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αλέξανδρος Μάνος

Σύµβουλοι ∆ιοίκησης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ηλίας Μίλης

Εκτελεστικό Συµβούλιο Οµίλου
Επιτροπή Ελέγχου / Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων / Μονάδα ∆ιαχείρισης 
Κινδύνων

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σταύρος Λεκκάκος

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σπυρίδων Παπασπύρου

ΠΙΣΤΟ∆ΟΤΗΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χριστόδουλος Αντωνιάδης

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.-∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Θεόδωρος Πανταλάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 
& ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

TREASURY & FINANCIAL 
MARKETS

ASSET MANAGEMENT & 
ΚΑΤΑΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς

Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων

Κατάστηµα Λονδίνου

Piraeus Bank Beograd, Σερβία

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΟΜΙΛΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΠΙΣΤΗ ΟΜΙΛΟΥ

Εικόνα 3-Οργανόγραµµα της Τράπεζας Πειραιώς (06/2008) 
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6. ∆ιαχείριση λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας 
Πειραιώς 
 
 
Οι λειτουργικές ή άµεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός οργανισµού είναι αυτές που προκύπτουν 
από τη λειτουργία κυρίως των κτηριακών του υποδοµών αλλά και από τις καθηµερινές δραστηριότητες 
των εργαζοµένων  π.χ. κατανάλωση ρεύµατος, νερού, πετρελαίου θέρµανσης, καυσίµου για την 
µετακίνηση των εργαζοµένων καθώς και λοιπών αναλωσίµων ειδών όπως χαρτί, µελάνια κ.ά. Τα 

τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τον Τοµέα των Υπηρεσιών 
όπως τράπεζες, δηµόσιες υπηρεσίες, ασφαλιστικές εταιρίες δεν είναι αµελητέες. Για παράδειγµα οι 
κτηριακές υποδοµές της Τράπεζας Πειραιώς εξυπηρετούν πάνω από 5.500 άτοµα καθηµερινά, για 

πολλές ώρες, καταναλώνοντας ρεύµα και νερό και διαθέτοντας απορρίµµατα όπως µία µικρή 

κωµόπολη.  

 

6.1 Μία ξεχωριστή περιβαλλοντική βάση δεδοµένων 

 

Αναγκαία προϋπόθεση για την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση στην Τράπεζα Πειραιώς ήταν η 

µέτρηση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και η εύρεση ενός σηµείου αναφοράς. Τα πρώτα  

ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν «τι θεωρείται χαµηλή κατανάλωση ρεύµατος σε ένα κατάστηµα;» ή «τι 
σηµαίνει υπερβολική κατανάλωση νερού σε ένα άλλο;» ή «ποιος είναι ο µέσος όρος κατανάλωσης 
χαρτιού ανά εργαζόµενο». Αυτά τα ερωτήµατα δεν είχαν απαντηθεί, τουλάχιστον, στον Τραπεζικό 

Τοµέα της ΝΑ Ευρώπης και έτσι θεωρήθηκε απαραίτητη η δηµιουργία ενός εργαλείου που να µπορεί 
να: 

– Αυτοµατοποιεί τη συλλογή των δεδοµένων 

– Οργανώνει την περιβαλλοντική πληροφορία σύµφωνα µε τις ανάγκες της Τράπεζας 
– Ενσωµατώνει την περιβαλλοντική τεχνογνωσία   

– Προσφέρει εύχρηστα και συγχρόνως ισχυρά εργαλεία ανάλυσης 
– Βοηθάει στη χάραξη της περιβαλλοντική πολιτικής 

 

Μέσα στο 2007, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε το σχεδιασµό βάσης δεδοµένων (Εικόνα 4) η οποία 

επιτρέπει τον λεπτοµερή υπολογισµό των λειτουργικών της επιπτώσεων, τόσο από την κατανάλωση 

ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων, όσο και από τη χρήση αναλωσίµων ειδών αλλά και από 

τις µετακινήσεις του ανθρώπινου δυναµικού.  

Η περιβαλλοντική βάση δεδοµένων δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε την EXODUS Α.Ε. µε στόχο τη 

συνεχή επιστηµονική παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας Πειραιώς. Η 

µεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των δεδοµένων αναπτύχθηκε βάσει των οδηγιών του 

Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative (Πρωτοβουλία για τα Αέρια του Θερµοκηπίου) του 

Παγκόσµιου Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων.  
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Το εργαλείο αυτό επιτρέπει επιπλέον, ανά πάσα στιγµή, τον εντοπισµό σηµαντικών διακυµάνσεων  
κατανάλωσης φυσικών πόρων από το µέσο όρο. Ο µέσος όρος µπορεί να υπολογιστεί από τη µέση 

ετήσια κατανάλωση των καταστηµάτων της Τράπεζας λαµβάνοντας υπόψη αντίστοιχους διεθνείς 
δείκτες. Μπορεί για παράδειγµα η ετήσια κατανάλωση νερού σε ένα κατάστηµα να είναι πολύ 

µεγαλύτερη από τον µέσο όρο που είναι περίπου 7,6 κυβικά µέτρα ανά εργαζόµενο. Σε µία τέτοια 

περίπτωση οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Τράπεζας ειδοποιούνται, από τον υπεύθυνο διαχείρισης της 
περιβαλλοντικής βάσης δεδοµένων, προκειµένου να εξετάσουν εάν υπάρχει διαρροή στο 

συγκεκριµένο κτήριο και σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να προβούν στις κατάλληλες επιδιορθώσεις 
αποφεύγοντας περεταίρω σπατάλη νερού. 

 

 
 

Εικόνα 4: Απεικόνιση οργάνωσης συστήµατος της περιβαλλοντικής βάσης δεδοµένων. Απεικόνιση 

ενός ολοκληρωµένου τεχνολογικού συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης.  Το σύστηµα συλλέγει και επεξεργάζεται 
περιβαλλοντικά δεδοµένα και εν συνεχεία λαµβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες και την περιβαλλοντική πολιτική της τράπεζας 

υπολογίζει το οικολογικό αποτύπωµα του οργανισµού. Το σύστηµα διαθέτει ένα ισχυρό επίπεδο ανάλυσης στο οποίο οι χρήστες 

έχουν την δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν πολύπλοκες αναλύσεις, να δηµιουργήσουν αναφορές και να απεικονίσουν γραφικά τα 

αποτελέσµατα τους. Τέλος η πλατφόρµα διαθέτει ένα εύχρηστο web portal το οποίο χρησιµοποιείται για την προβολή, ενηµέρωση, 

εκπαίδευση και συλλογή περιβαλλοντικών στοιχείων από τους χρήστες. 
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Αντίθετα, εάν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ένα κατάστηµα είναι µικρότερες από τον µέσο όρο, 

για παράδειγµα, λόγω αυξηµένης ανακύκλωσης χαρτιού σε σχέση µε την κατανάλωσή του, οι 
εργαζόµενοι του καταστήµατος θα επιβραβεύονται προωθώντας µε αυτόν τον τρόπο την 

ευαισθητοποίηση και φιλοπεριβαλλοντική συµπεριφορά (ποδήλατα, ταξίδια οικοτουρισµού, 

κοµποστοποιητές, λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας κ.ά.).  

 

Το µεγαλύτερο όφελος της συγκεκριµένης περιβαλλοντικής βάσης δεδοµένων είναι ότι η Τράπεζα 

επιτυγχάνει αρτιότερο σχεδιασµό περιβαλλοντικών προγραµµάτων, µε απόλυτα µετρήσιµους 
στόχους, που οδηγούν στη µείωση των λειτουργικών επιπτώσεων και στην εξοικονόµηση πόρων. Το 

εργαλείο αυτό  επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
της Τράπεζας και τη σύγκρισή της µε εταιρικές περιβαλλοντικές πολιτικές άλλων οργανισµών. Τέλος, 
µεγιστοποιεί την ευαισθητοποίηση και συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού.  

 

Οι παρακάτω ενότητες παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα των µετρήσεων των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων (περιβαλλοντικού αποτυπώµατος) και αφορούν το ∆ίκτυο καταστηµάτων και τις Μονάδες 
∆ιοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς εντός της Ελληνικής Επικράτειας (µε µέσο όρο εργαζοµένων 4.421 

άτοµα το 2006 και 4.665 άτοµα το 2007 και εµβαδό κτηρίων 155.564 µ2 το 2006 και 176.738 µ2 το 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ως Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα (Ecological Footprint) 
ορίζεται η έκταση της γης που απαιτείται για να 
παραχθούν οι πόροι που χρησιµοποιούνται από την 
ανθρώπινη κοινωνία  (π.χ. τροφή, ξυλεία) και για να 
απορροφάται (π.χ. µε τα δάση) η ρύπανση (π.χ. 
διοξείδιο του άνθρακα) που παράγεται από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 
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7. Μέτρηση λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας Πειραιώς  
 
Οι περιβαλλοντικοί δείκτες που εξετάστηκαν ακολουθώντας τα πρότυπα του Global Reporting Initiative 

είναι τα αναλώσιµα υλικά (κατανάλωση χαρτιού, µελανιών και τόνερ), οι πράσινες προµήθειες 
(προµήθεια ανακυκλωµένου, µη χλωριωµένου χαρτιού), η ενέργεια (ηλεκτρική και πετρέλαιο 

θέρµανσης), το νερό, οι εκποµπές αερίων, η διαχείριση στερεών αποβλήτων (ανακύκλωση χαρτιού και 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών) και οι µεταφορές.  
 

Κάθε περιβαλλοντικός δείκτης που εξετάστηκε απεικονίζεται σε µία µονοσέλιδη φόρµα παρέχοντας 
ταυτόχρονα πληροφορίες για τις σχετικές νοµικές υποχρεώσεις, για τις πηγές των δεδοµένων που 

χρησιµοποιηθήκαν για τις µετρήσεις, τον κωδικό µε τον οποίο εµφανίζονται στη βάση δεδοµένων, την 
µέθοδο υπολογισµού του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, την περιβαλλοντική επίδοση για το έτος 
2007 και τα περιβαλλοντικά προγράµµατα που υλοποιούνται για την βελτίωση της περιβαλλοντικής 
επίδοσης (Εικόνα 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχετική 
νοµοθεσία: 
Pυθµίσεις που 
υποχρεώνουν/πα
ρακινούν έναν 
οργανισµό να 
λάβει 
περιβαλλοντικά 
διαχειριστικά  
µέτρα ή/ και 
ρυθµίσεις την 
εφαρµογή των 
οποίων 
υποστηρίζει 
[εθελοντικά] ο 
οργανισµός (Βλ. 
παράρτηµα 2) 

Πηγή δεδοµένων: 
Βάση δεδοµένων 
της Τράπεζας 
Πειραιώς από την 
οποία αντλούνται 
στοιχεία και 
φορτώνονται στην 
περιβαλλοντική 
βάση δεδοµένων 
για τον 
υπολογισµό του 
τελικού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος.  

Πηγή 
µεθοδολογίας που 
υιοθετήθηκε  για 
τον υπολογισµός 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

Εικόνα 5-Επεξήγηση φορµών ανάλυσης των λειτουργικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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7.1 Αναλώσιµα υλικά 
 
 

Περιβαλλοντικός δείκτης: Κατανάλωση Χαρτιού 
Σχετική νοµοθεσία: ν. 2939/2001,  οδηγία 2004/12 [στόχος ΕΕ, ανακύκλωση 60% κατά βάρος για χαρτί 

και χαρτόνι, µέχρι 31.12.2008], οδηγία 2006/12, ΚΥΑ 9268/469/2007 
Πηγή (ές) δεδοµένων: Βάση δεδοµένων προµηθειών 

Βάση δεδοµένων διανοµής υλικού αποθήκης 
Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

 
Conservatree 2008 

US EPA 

 
Περιβαλλοντική επίδοση από την κατανάλωση χαρτιού 

Η συνολική κατανάλωση του χαρτιού υπολογίστηκε από τη συνδυασµένη  κατανάλωση του συµβατικού και του 
ανακυκλωµένου, µη χλωριωµένου χαρτιού. Το συµβατικό χαρτί περιλαµβάνει τα αναλώσιµα είδη χαρτιού 
(τετράδια, κύβοι σηµειώσεων, µηχανογραφικό χαρτί, χαρτί Α4 µη ανακυκλωµένο κτλ), τα έντυπα (γραµµάτια 
είσπραξης, εντάλµατα πληρωµής, φακέλους αλληλογραφίας, κτλ) και τις εφηµερίδες µε τα ένθετά τους. Το 
100% ανακυκλωµένο χαρτί που προµηθεύεται η Τράπεζα είναι αυτό που χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 
ως χαρτί γραφής Α3 και Α4 και είναι και 100% µη χλωριωµένο. Στις µετρήσεις δεν συµπεριλαµβάνεται, προς το 
παρόν, το χαρτί του υλικού µάρκετινγκ και των αντιγράφων κίνησης λογαριασµών (statements), κάτι που θα 
γίνει µελλοντικά όταν ολοκληρωθεί και ελεγχθεί ενδελεχώς ο µηχανισµός καταγραφής των ποσοτήτων αυτών.  

 Κατανάλωση  διαφόρων ειδών χαρτιού κατά το 2006 και 2007 
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 Εµφανής είναι η µείωση στα αναλώσιµα είδη χαρτιού, κατά ¼ περίπου ανά εργαζόµενο σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρονιά, ενώ σχεδόν σταθερή παραµένει η κατανάλωση χαρτιού από την αγορά εφηµερίδων (βλ. 
Γραφική Παράσταση). Σηµαντική αύξηση παρατηρείται αντιθέτως στην κατανάλωση χαρτιού από τη χρήση 
εντύπων συναλλαγών, η οποία οφείλεται σε αλλαγή εσωτερικών διαδικασιών της Τράπεζας µε αποτέλεσµα τον 
τριπλασιασµό της χρήσης των συγκεκριµένων εντύπων. Η µείωση στα αναλώσιµα είδη χαρτιού από τη µία 
πλευρά και η αύξηση της χρήσης των εντύπων συναλλαγών από την άλλη, έχουν σαν αποτέλεσµα το θετικό 
ισοζύγιο της κατανάλωσης συµβατικού χαρτιού 8,6 % ανά εργαζόµενο.  

 
Περιβαλλοντικά προγράµµατα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

 
Το 2007, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στην αλλαγή του συστήµατος των ATM δίνοντας τη δυνατότητα στον 
χρήστη να µην εκτυπώνει τις αποδείξεις συναλλαγών. Από το 2008 αναµένεται επίσης η µείωση της συνολικής 
χρήσης χαρτιού µε τη µετατροπή διαφόρων εντύπων σε ηλεκτρονική µορφή, µε περισσότερες ηλεκτρονικές 
συνδροµές σε  εφηµερίδες και την πιο εντατική ενηµέρωση του ανθρώπινου δυναµικού για τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον από την χρήση του χαρτιού και για τους τρόπους µείωσής του.  

 



    Λειτουργικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Τράπεζας Πειραιώς για το 2007               

 

                  
                Τοµέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων   
15 

 
Περιβαλλοντικός δείκτης: Κατανάλωση µελανιών και τόνερ 
Σχετική νοµοθεσία: ΚΥΑ 50910/2727/2003 
Πηγή (ές) δεδοµένων: Βάση δεδοµένων προµηθειών 

Μεθοδολογία υπολογισµού 
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος 

Cartridge World 

 
Περιβαλλοντική επίδοση από την κατανάλωση µελανιών και τόνερ 

 

 
 
 

Η κατανάλωση των µελανιών και τόνερ έχει καθοδικές τάσεις σε σχέση µε το 2006. Ενώ το 2006 η ετήσια 
κατανάλωση µελανιών και τόνερ ήταν 4,75 τεµάχια ανά εργαζόµενο το 2007 µειώθηκε στα 4,31 τεµάχια. Μέχρι 
στιγµής δεν υπήρχαν στοιχεία για την κατανάλωση των µελανιών και τόνερ ανά εργαζόµενο στον Τραπεζικό 
Τοµέα στην Ελλάδα και οι τιµές αυτές µπορούν σίγουρα να χρησιµοποιηθούν και από άλλες τράπεζες αλλά και 
οργανισµούς στον Τοµέα των Υπηρεσιών, έως µία πρώτη ένδειξη. 

 
 

Μελάνια και τόνερ 2006 2007 Μεταβολή 

Κατανάλωση µελανιών και τόνερ (τεµάχια) 21.009 20.145 -4,1 

Κατανάλωση µελανιών και τόνερ (τεµάχια/εργαζόµενο) 4,75 4,31 -9,3 

 
Περιβαλλοντικά προγράµµατα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

 
Μία από τις µεθόδους µείωσης της κατανάλωσης των µελανιών είναι η αποφυγή εκτύπωσης αρχείων. Η µείωση αυτή 
επιτυγχάνεται στην Τράπεζα µε την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων τόσο από το πρόγραµµα e-
learning όσο µε µηνύµατα στο intranet όπου παρέχεται η πληροφορία ρύθµισης του εκτυπωτή σε εκτυπώσεις χαµηλής 
κατανάλωσης.   
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7.2 Πράσινες προµήθειες 
 

Περιβαλλοντικός 
δείκτης: 

Προµήθεια Ανακυκλωµένου Χαρτιού 

Σχετική νοµοθεσία: [βλ. και 7.1. για κατανάλωση χαρτιού, 7.6. για ανακύκλωση χαρτιού]: Ερµηνευτική 
Ανακοίνωση Επιτροπής COM(2001)274, Αποφάσεις ∆ΕΚ στις υποθέσεις C-513/99, 
C-448/01, οδηγία 2004/18, Π.∆. 60/2007 

Πηγή (ές) δεδοµένων: Βάση δεδοµένων προµηθειών 
Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

Conservatree 2008 
US EPA 

Περιβαλλοντική επίδοση από την προµήθεια ανακυκλωµένου χαρτιού 
 
Η χρήση του συµβατικού χαρτιού (Α3 και Α4) µειώθηκε στο ελάχιστο, αφού πλέον οι εργαζόµενοι δείχνουν µια 
σαφή προτίµηση στο ανακυκλωµένο. Η Τράπεζα Πειραιώς ήταν το 2007 ο µεγαλύτερος χρήστης ανακυκλωµένου 
χαρτιού γραφής στα 
Βαλκάνια και είναι 
πρωτοπόρα επιχείρηση 
στην Ελλάδα αφού έχει 
ενσωµατώσει «πράσινα» 
κριτήρια στη γενικότερη 
πολιτική προµηθειών. 
Αυτό αποδεικνύεται 
έµπρακτα από την 
αύξηση του ποσοστού 
κατανάλωσης του 
πιστοποιηµένου 
ανακυκλωµένου, µη 
χλωριωµένου χαρτιού 
(Α4 και Α3) σε σχέση µε 
το συµβατικό από 92,7% 
το 2006, σε 98,1% το 
2007. Όπως 
απεικονίζεται στη 
γραφική παράσταση εάν 
δεν χρησιµοποιούσαµε ανακυκλωµένο χαρτί ο κάθε εργαζόµενος θα χρειαζόταν 4 δέντρα για να καλύψει τις 
ανάγκες του σε χαρτί για ένα έτος ενώ τώρα χρειάζεται λίγο παραπάνω από 2 δέντρα. Τα περιβαλλοντικά 
πλεονεκτήµατα από τη χρήση φιλικού προς το περιβάλλον χαρτιού απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 
  

Περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση 390 τόνων ανακυκλωµένου χαρτιού 
∆εν κόπηκαν 9.360 δέντρα 

Εξοικονοµήθηκε νερό 16.699.410 λίτρα 
Εξοικονοµήθηκε ενέργεια 2.159.170 κιλοβατώρες 

∆εν εκλύθηκε διοξείδιο του άνθρακα (CO2eq) 433 τόνοι 
∆εν παράχθηκαν επιπλέον στερεά απόβλητα 220 τόνοι 
Περιβαλλοντικά προγράµµατα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

Στον οδηγό προµηθειών χαρτιού έχουν προστεθεί «πράσινες προδιαγραφές» έτσι ώστε να είναι φιλικότερο προς 
το περιβάλλον (ανακυκλωµένο, µη χλωριωµένο). Στο πλαίσιο της πράσινης πολιτικής προµηθειών, προβλέπεται η 
αντικατάσταση πολλών συµβατικών προϊόντων (όπως είναι για παράδειγµα τα καθαριστικά) µε προϊόντα 
φιλικότερα προς το περιβάλλον.  

 
 
 
 
 

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώµατος µε την χρήση ανακυκλωµένου 
χαρτιού (αριθµός δέντρων/ εργαζόµενο/έτος)
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7.3 Ενέργεια 
 

Περιβαλλοντικός 
δείκτης: 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
Σχετική νοµοθεσία: Οδηγία 2001/77, νόµος 3468/2006, Ανακοίνωση Επιτροπής COM(2008)30 
Πηγή (ές) δεδοµένων: Λογαριασµοί ∆ΕΗ σε ηλεκτρονική µορφή 
Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

 
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 
Περιβαλλοντική επίδοση από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος 

 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Τράπεζα Πειραιώς
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Μικρή αύξηση, περίπου 3%, παρατηρείται στην κατανάλωση του ρεύµατος (192,0 kWh/µ2 το 2007 έναντι 186,3 
kWh/µ2 το 2006). Οι επιδόσεις αυτές είναι κοντά στο µέσο όρο κατανάλωσης (187 kWh/µ2) που έχει εκτιµηθεί από 
διάφορες µελέτες για γραφεία κτηρίων του τριτογενή τοµέα. 

Περιβαλλοντικά προγράµµατα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
 
Οι µεγαλύτερες λειτουργικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Τράπεζας προέρχονται από την κατανάλωση του 
ηλεκτρικού ρεύµατος, γι’ αυτό και η Τράπεζα από τα µέσα του 2007 έχει προχωρήσει στην σταδιακή αλλαγή 
της ενεργειακής της πολιτικής. Οι πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας που έχουν ήδη αρχίσει να εφαρµόζονται 
είναι οι ακόλουθες: 

o εφαρµογή συστηµάτων BEMS (Building Energy Management Systems) στα υπάρχοντα και καινούργια κτήρια, 
o αλλαγή λαµπτήρων από συµβατικούς σε λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης,  
o προµήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού ενεργειακής κατηγορίας Α, 
o ενηµέρωση του ανθρώπινου δυναµικού για την βελτίωση της ενεργειακής του συµπεριφοράς (π.χ. ο 

ηλεκτρονικός εξοπλισµός να µη µένει σε κατάσταση αναµονής [stand-by] όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν 
από το γραφείο) 
o εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε 4 κτήρια της Τράπεζας, 
o ενσωµάτωση αρχών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής στα καινούργια κτήρια ή και σε αυτά που 

ανακαινίζονται. 
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Περιβαλλοντικός 
δείκτης: 

Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης 
Σχετική 
νοµοθεσία: 

- 

Πηγή (ές) 
δεδοµένων: 

Βάση καταχώρισης δεδοµένων πετρελαίου από δίκτυο καταστηµάτων 

Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 
Περιβαλλοντική επίδοση από την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης 

 
 
 

 
 

Σχεδόν σταθερή εµφανίζεται η κατανάλωση πετρελαίου (σε 20 περίπου κτήρια του ελληνικού ∆ικτύου της 
Τράπεζας που χρησιµοποιούν πετρέλαιο). 
 

Πετρέλαιο Θέρµανσης 2006 2007 
Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης σε 20 κτήρια (λίτρα) 97.776 96.751 

Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης (λίτρα/µ2) 4,99 4,94 

Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης (λίτρα/εργαζόµενο) 178,74 176,87 
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7.4 Νερό 
 

Περιβαλλοντικός 
δείκτης: 

Κατανάλωση νερού 

Σχετική 
νοµοθεσία: 

Οδηγία 200/60, Π∆ 51/2007 [βιώσιµη χρήση/εξοικονόµηση στη χρήση υδάτων] 

Πηγή (ές) 
δεδοµένων: 

Βάση καταχώρισης δεδοµένων νερού από δίκτυο καταστηµάτων 

Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

Μετριέται κατευθείαν από την κατανάλωση σε κυβικά µέτρα νερού 

Περιβαλλοντική επίδοση από την κατανάλωση νερού 
 
 
 
 
 

 
 

Μέσα στο 2007, η κατανάλωση του νερού αυξήθηκε ανά εργαζόµενο κατά 2,6% σε σχέση µε το 2006. Αν και η 
αύξηση είναι σχετικά µικρή, η συνολική κατανάλωση θεωρείται σηµαντική και χρήζει παρέµβασης.  

 

Νερό 2006 2007 

Κατανάλωση νερού (µ3) 33.600 36.387 

Κατανάλωση νερού (µ3/εργαζόµενο) 7,6 7,8 

Περιβαλλοντικά προγράµµατα για την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει προχωρήσει στην εφαρµογή πρακτικών εξοικονόµησης νερού, µε προτεραιότητα τα 
καταστήµατα των Κυκλάδων, λόγω του ότι βρίσκονται στην περιοχή της Ελλάδας που παρουσιάζει τα 
µεγαλύτερα προβλήµατα λειψυδρίας. Έχουν τοποθετηθεί στα καταστήµατα των Κυκλάδων βρύσες µε σύστηµα 
αυτόµατης διακοπής της παροχής νερού (µε κουµπί) µετά από συγκεκριµένο χρόνο χρήσης (6-20 sec). Σε ένα 
καινούργιο κτήριο της ∆ιοίκησης στην Αθήνα (Λυσικράτους) έχουν τοποθετηθεί καζανάκια µε φωτοκύτταρο ενώ 
σε καινούργια καταστήµατα (συνολικά 18) των οποίων οι επισκευές θα ολοκληρωθούν εντός του 2008 θα 
τοποθετηθούν επίσης συστήµατα εξοικονόµησης νερού. Τα θετικά αποτελέσµατα των πρακτικών εξοικονόµησης 
νερού, όπως συστήµατα περιορισµού της ροής του νερού από τις βρύσες, καζανάκια ελεγχόµενης ή διπλής 
ροής και συλλογή βρόχινου νερού ή/και ανακύκλωση νερού, αναµένονται µέσα στο 2008. 
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7.5 Εκποµπές αερίων 
 

Περιβαλλοντικός δείκτης: Εκποµπές CO2 
Σχετική νοµοθεσία: ν. 3017/2002, κύρωση Πρωτοκόλλου Κιότο, Ανακοίνωση Επιτροπής για την 

αλλαγή του κλίµατος, COM(2007)2, οδηγία 2002/91, ν. 3661/2008 
Πηγή (ές) δεδοµένων: Βάση δεδοµένων προµηθειών 

Σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού 
Βάση δεδοµένων καταχώρισης πετρελαίου 

Βάση δεδοµένων ταξιδιωτικού γραφείου Τράπεζας Πειραιώς (Athens Τravel) 
Βάση δεδοµένων λογιστηρίου για τα έξοδα κίνησης 

Μεθοδολογία υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Transport and Environment Data Base System (TRENDS)-European 

Environment Agency  
Περιβαλλοντική επίδοση σε σχέση µε τις εκποµπές CO2 

Οι εκποµπές αερίων ρύπων της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκαν το 2007 σε σχέση µε το 2006. Θα πρέπει να 
τονιστεί βέβαια ότι  οι εκποµπές αερίων δεν υπολογίστηκαν µόνο µε βάση την κατανάλωση της ενέργειας και τα 
επαγγελµατικά ταξίδια του προσωπικού, αλλά και µε επιπρόσθετες παραµέτρους-επιπτώσεις όπως οι 
εκποµπές αερίων από τις µετακινήσεις των εργαζοµένων Σπίτι-∆ουλειά-Σπίτι. Όπως φαίνεται από τη Γραφική 
Παράσταση, οι µεγαλύτερες εκποµπές CO2 προέρχονται από την κατανάλωση του ρεύµατος και από τις 
µετακινήσεις των εργαζοµένων Σπίτι-∆ουλειά-Σπίτι. 

Περιβαλλοντικά προγράµµατα για την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 
Η Τράπεζα Πειραιώς εκτός από τις πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας (βλ. δείκτη ηλεκτρικής ενέργειας, σελ 17) 
θα προωθήσει επιπλέον συγκεκριµένες πρακτικές όπως η εφαρµογή συστήµατος car pooling (από κοινού χρήση 
αυτοκινήτου µεταξύ εργαζοµένων µε παρόµοιο προορισµό Σπίτι-∆ουλειά-Σπίτι), καθώς και κίνητρα για τη χρήση 
µέσων µαζικής µεταφοράς. 

 

Εκποµπές CO2 από τη λειτουργία της Τράπεζας Πειραιώς
κατά το 2006 και  2007
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7.6 ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 
 

Περιβαλλοντικός 
δείκτης: 

Ανακύκλωση χαρτιού 

Σχετική 
νοµοθεσία: 

ν. 2939/2001, ΚΥΑ 50910/2727/2003, οδηγία 2004/12, οδηγία 2006/12, ΚΥΑ 
9268/469/2007 (βλ. και 7.1. για το στόχο της ανακύκλωσης χαρτιού). 

Πηγή (ές) 
δεδοµένων: 

Εταιρείες συλλογής του χαρτιού του δικτύου καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς 
Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

Συνυπολογίζεται µε αυτό που γλυτώνουµε καταναλώνοντας ανακυκλωµένο χαρτί. 
Υπολογίζεται µόνο η επίπτωση που δεν προκαλείται από την κατανάλωση Χ τόνων 

ανακυκλωµένου χαρτιού. 

Περιβαλλοντική επίδοση από την ανακύκλωση χαρτιού 
 

Εντυπωσιακά ήταν τα 
αποτελέσµατα 
ανακύκλωσης χαρτιού και 
το 2007 µε αύξηση 55,5% 
σε σχέση µε το 2006. 
Συνολικά ανακυκλώθηκαν 
155,5 τόνοι χαρτιού 
προερχόµενο, κυρίως από 
το σύστηµα ανακύκλωσης 
που τέθηκε σε εφαρµογή 
το δεύτερο εξάµηνο του 
2007 σε όλες τις 
οργανωτικές µονάδες της 
ευρύτερης περιοχής της 
Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης και σε 
µικρό ποσοστό των 
καταστηµάτων. Στη 
Γραφική Παράσταση 
φαίνεται ότι παραπάνω 
από το 50 % του χαρτιού 
που χρησιµοποιείται διατίθεται για ανακύκλωση. Αφού συγκεντρωθούν αρκετά ιστορικά δεδοµένα θα είναι εφικτό 
να υπολογιστεί η αναλογία του χαρτιού που αποθηκεύεται, αυτή που δίνεται στον πελάτη και αυτό που αναµένεται 
για ανακύκλωση.  
 

 
Περιβαλλοντικά προγράµµατα για την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

 
Το πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού εφαρµόζεται σε όλες τις οργανωτικές µονάδες της Αττικής και της 
Θεσσαλονίκης και σε 80 καταστήµατα (68 Αττική και 22 Θεσσαλονίκη). Το πρόγραµµα ανακύκλωσης µπαταριών 
(σε όλη την Ελλάδα), µελανοδοχείων και τόνερ (Αττική και Θεσσαλονίκη) ξεκίνησε 6/2008. Τα αποτελέσµατα 
αναµένονται εντός του 2008. 
 

 
 
 
 
 

Ανακύκλωση χαρτιού σε σχέση µε την συνολική κατανάλωσή του από τους 
εργαζόµενους της Τράπεζας Πειραιώς
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Περιβαλλοντικός 
δείκτης: 

Ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

Σχετική 
νοµοθεσία: 

Οδηγίες 2002/95, 2002/96, 2003/108, Π.∆. 117/2004, Π.∆. 15/2006. 

Πηγή (ές) 
δεδοµένων: 

Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. 
 

Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

1 κιλό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ και περιφερικά)  =0,23 κιλά πλαστικού 
1 κιλό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ και περιφερικά) =0,3465 κιλά 

αλουµινίου/σίδηρο 
1 κιλό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ και περιφερικά) =0,0692 χαλκός 

1 κιλό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ και περιφερικά) =0,25 κιλά γυαλιού 
1 κιλό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (Η/Υ και περιφερικά) =0,00045 κιλά βαρέων 

µετάλλων 
Περιβαλλοντική επίδοση από την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 

 
Η Τράπεζα Πειραιώς παρέδωσε το 2007 στην «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» περίπου 32,2 τόνους 
αποσυρόµενων λόγω παλαιότητας ηλεκτρονικών συσκευών (828 οθόνες, 786 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 134 
servers, 455 εκτυπωτές, 64 σαρωτές και 115 κουτιά µε πληκτρολόγια, ποντίκια, καλώδια κτλ). 
 
Όπως είναι γνωστό, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι σύνθετες κατασκευές και περιέχουν αρκετά 
υλικά που  είναι τοξικά για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ενδεικτικά παρατίθεται το περιβαλλοντικό όφελος 
από την ανακύκλωση 32,2 τόνων ηλεκτρονικών συσκευών: 

 
 

Περιβαλλοντικά οφέλη από την ανακύκλωση 32,2 τόνων ηλεκτρονικού εξοπλισµού 

7,4 τόνους πλαστικού 

11,2 τόνους αλουµινίου 

8,1 τόνους γυαλιού 

2,1 τόνους µολύβδου 

Αποφυγή ρύπανσης περιβάλλοντος από: 

14 κιλά Τοξικών ιχνοστοιχείων 
 

 
Περιβαλλοντικά προγράµµατα για την βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

 
Το πρόγραµµα ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα επεκταθεί στη Θυγατρική Πειραιώς 
Κάρτες Α.Ε. έτσι ώστε να συλλέγονται και να ανακυκλώνονται τα τερµατικά µηχανήµατα (POS) που 
χρησιµοποιούν οι µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις- πελάτες της Τράπεζας. 
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7.7 Μεταφορές 
 

Περιβαλλοντικός δείκτης: Επαγγελµατικά ταξίδια 
Σχετική νοµοθεσία: Οδηγία 1999/94, ΚΥΑ 90364/2002, ΚΥΑ 11762/2006, πρόταση Κανονισµού 

COM(2007)856. 
Πηγή (ές) δεδοµένων: Σύστηµα διαχείρισης ανθρώπινου δυναµικού 

Βάση δεδοµένων ταξιδιωτικού γραφείου Τράπεζας Πειραιώς (Athens Τravel) 
Βάση δεδοµένων λογιστηρίου για τα έξοδα κίνησης 

Μεθοδολογία 
υπολογισµού 
περιβαλλοντικού 
αποτυπώµατος 

Transport and Environment Data Base System (TRENDS)-European Environment 
Agency 

 

Περιβαλλοντική επίδοση από τις επαγγελµατικές µετακινήσεις 
 
Καθοδική τάση δείχνουν τα 
αποτελέσµατα για τις 
επαγγελµατικές µετακινήσεις µε 
το αεροπλάνο. Σε αυτό έχει 
πιθανώς συµβάλει η ενηµέρωση 
των εργαζοµένων για τη χρήση 
συστηµάτων τηλεδιασκέψεων 
και βιντεοδιασκέψεων. Πολλές 
από τις µετακινήσεις των 
εργαζοµένων µε αυτοκίνητο 
γίνονται για λόγους 
εκπαίδευσης. Προκειµένου οι 
εκπαιδεύσεις να γίνουν 
ταχύτερα, σε µεγάλο αριθµό 
ατόµων και µε φιλικότερο προς 
το περιβάλλον τρόπο, 
προωθείται ιδιαίτερα το σύστηµα 
εκµάθησης εξ αποστάσεως (e-
learning). Τα περιβαλλοντικά 
οφέλη από την εφαρµογή 
προγραµµάτων e-learning  το 
2007, παρουσιάζονται στον 
πίνακα που ακολουθεί.  

Περιβαλλοντικό όφελος από την αποφυγή µετακινήσεων εργαζοµένων µε αυτοκίνητο (266.310 
χιλιόµετρα) χάρη στα προγράµµατα e-learning 

53,92 τόνοι CO2 

2,92 τόνοι CO 

0,24 τόνοι NOX 

0,40 τόνοι NMVOC 

Αποφυγή εκποµπών αερίων: 

0,02 τόνοι CH4 
Περιβαλλοντικά προγράµµατα για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

 
Προώθηση συστήµατος car pooling (από κοινού χρήση αυτοκινήτου µεταξύ εργαζοµένων µε παρόµοιο 
προορισµό Σπίτι-∆ουλειά-Σπίτι), καθώς και κίνητρα για τη χρήση µέσων µαζικής µεταφοράς κτλ. 

 
 
 
 
 
 
 

Επαγγελµατικά ταξίδια εργαζοµένων µε αεροπλάνο  κατά το 2006 και 2007 
(χλµ)
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7.8 Συνολική Περιβαλλοντική Επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς 
 
 
 

Αποτελέσµατα 
2006 

Αποτελέσµατα 
2007 

Τάσεις 
(%) 

Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα της Τράπεζας Πειραιώς 

   

Αναλώσιµα    
1. Κατανάλωση χαρτιού από χρήση 
χάρτινων αναλωσίµων ειδών (τόνοι) 134,27 107,14 -20,2 

1α. Κατανάλωση χαρτιού από χρήση 
χάρτινων αναλωσίµων ειδών (κιλά/εργαζόµενο) 30,37 22,96 -24,4 

2. Κατανάλωση χαρτιού από συνδροµές εφηµερίδων (τόνοι) 98,02 100,40 +2,4 

2α. Κατανάλωση χαρτιού από συνδροµές εφηµερίδων 
(κιλά/εργαζόµενο) 

22,17 21,52 -2,9 

3. Κατανάλωση χαρτιού από χρήση εντύπων συναλλαγών (τόνοι) 169,96 253,34 +49,0 
3α. Κατανάλωση χαρτιού από χρήση εντύπων συναλλαγών 

(κιλά/εργαζόµενο) 38,44 54,30 +41,2 

(1+2+3) Συνολική κατανάλωση συµβατικού χαρτιού (τόνοι) 402,26 460,87 +14,6 
(1α+2α+3α) Συνολική κατανάλωση συµβατικού χαρτιού 

(κιλά/εργαζόµενο) 90,98 98,79 +8,6 

Κατανάλωση µελανιών και τόνερ (τεµάχια) 21.009 20.145 -4,1 

Κατανάλωση µελανιών και τόνερ (τεµάχια/εργαζόµενο) 4,75 4,31 -9,3 

Πράσινες Προµήθειες    

Κατανάλωση ανακυκλωµένου χαρτιού Α4 και Α3 (τόνοι) 300 390 +29,9 

Κατανάλωση ανακυκλωµένου χαρτιού Α4 και Α3 
(κιλά/εργαζόµενο) 

67,85 83,51 +23.1 

Ποσοστό κατανάλωσης ανακυκλωµένου χαρτιού Α4 και Α3 
σε σχέση µε το  συµβατικό Α3 και Α4 (%) 92,67 98,13 +5,9 

Ενέργεια    
Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης σε 20 κτήρια (λίτρα) 97.776 96.751 -1,0 

Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης (λίτρα/µ2) 4,99 4,94 -1,0 
Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης (λίτρα/εργαζόµενο) 178,74 176,87 -1,0 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (κιλοβατώρες, kWh) 28.978.154 33.929.000 +17,1 
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh)/εργαζόµενο) 6.554 7.279 +11,0 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/µ2) 186,28 191,97 +3,0 

Νερό    

Κατανάλωση νερού (µ3) 33.600 36.387 +8,3 

Κατανάλωση νερού (µ3/εργαζόµενο) 7,6 7,8 +2,6 
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Εκποµπές αερίων    
Εκποµπές CO2 (τόνοι)                                     36.667 41.549 +13,3 

Εκποµπές CO2 (κιλά/εργαζόµενο)                   8.294 8.907 +7,4 

Εκποµπές CH4 (τόνοι)                                               0,94 0,97 +3,2 
Εκποµπές CH4 (κιλά/εργαζόµενο)                             0,21 0,21 0 

Εκποµπές NOx (τόνοι)                                    43,53 49,25 +13,1 

Εκποµπές NOx (κιλά/εργαζόµενο)                  9,85 10,56 +7,2 

Εκποµπές SO2 (τόνοι)                                     39,05 45,64 +16,9 

Εκποµπές SO2 (κιλά/εργαζόµενο)                   8,83 9,78 +10,7 
Εκποµπές CO (τόνοι)                                      126,49 130,80 +3,4 
Εκποµπές CO (κιλά/εργαζόµενο)                28,61 28,04 2,0 
Εκποµπές VOC (τόνοι)                                        18,79 19,39 +3,2 
Εκποµπές VOC (κιλά/εργαζόµενο)                   4,25 4,16 -2,1 

Εκποµπές PM (τόνοι)                                            7,92 9,25 +16,8 

Εκποµπές PM (κιλά/εργαζόµενο)                          1,79 1,98 +10,6 
∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων    

Ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε (τόνοι) 100 155,5 +55,5 

Ποσότητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού που 
ανακυκλώθηκε (τόνοι) - 32,2 - 

Μεταφορές    
Επαγγελµατικά ταξίδια µε αεροπλάνο (χλµ) 2.632.793 2.666.863 +1,3 
Επαγγελµατικά ταξίδια µε αεροπλάνο (χλµ/εργαζόµενο) 596 572 -4,0 
Επαγγελµατικά ταξίδια µε αυτοκίνητο (χλµ) - 7.555.000 - 
Επαγγελµατικά ταξίδια µε αυτοκίνητο (χλµ/εργαζόµενο) - 1.619 - 
Αποφυγή µετακινήσεων λόγω εκπαίδευσης 
µε e-learning (χλµ) - 266.312 

- 

= εκποµπές αερίων από µετακινήσεις µε αεροπλάνο  

 = εκποµπές αερίων από µετακινήσεις µε αυτοκίνητο 

 = εκποµπές αερίων από κατανάλωση ενέργειας 

CO2 = διοξείδιο του άνθρακα, CH4 = µεθάνιο, 

NOx = οξείδια αζώτου, SO2 = διοξείδιο του θείου, 

CO = µονοξείδιο του άνθρακα, 

VOC = πτητικές οργανικές ενώσεις, 

ΡΜ = µικροσωµατίδια 
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8. Ενηµέρωση και εκπαίδευση εργαζοµένων, ευαισθητοποίηση  
του κοινού   
 
8.1 Περιβαλλοντική συµπεριφορά ανθρώπινου δυναµικού (ερωτηµατολόγιο) 

 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος GRΕΕΝbanking4Life καταρτίστηκε ερωτηµατολόγιο µε τίτλο: «Καθηµερινές µας 
συνήθειες και περιβάλλον», και συµπληρώθηκε εθελοντικά από εργαζοµένους τον Ιούνιο του 2007. Η 

ανταπόκριση των εργαζοµένων κρίθηκε ως πολύ ικανοποιητική (21% του συνόλου των εργαζοµένων της 
Τράπεζας στην Ελλάδα). Το ερωτηµατολόγιο κατέγραψε την περιβαλλοντική συµπεριφορά τόσο στο σπίτι όσο 

και στο γραφείο σε 14 ερωτήσεις-δείκτες. (Εικόνα 7). Ο γενικός µέσος όρος εκτίµησης της περιβαλλοντικής 
συµπεριφοράς του ανθρώπινου δυναµικού είναι 5,8 (µε µέγιστο το 10), δηλαδή, λίγο πάνω από τον µέσο όρο 

(Εικόνα 6). 

 

Το ερωτηµατολόγιο πρόκειται να προωθηθεί ξανά το 2009 και το 2012 προκειµένου να διερευνηθεί η βελτίωση 

της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς του ανθρώπινου δυναµικού µετά από την εφαρµογή προγράµµατος 
κινήτρων και προγράµµατος e-learning µε στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση στα περιβαλλοντικά 

θέµατα. Η στοχοθέτηση για τα επόµενα έτη παρουσιάζεται στη Εικόνα 5.  
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 Περιβαλλοντική επίδοση του ανθρώπινου δυναµικού της Τράπεζας Πειραιώς
 (αποτελέσµατα απαντήσεων από το  ερωτηµατολόγιο "Καθηµερινές µας συνήθειες και περιβάλλον"
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Εικόνα 7-Περιβαλλοντική επίδοση του ανθρώπινου δυναµικού της Τράπεζας Πειραιώς (2006-2007) 
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8.2 E-learning 
 
 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι σε έναν µεγάλο οργανισµό µε την εφαρµογή περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων δεν επιτυγχάνεται άµεσα η µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα 

προγράµµατα αυτά πρέπει να συνοδεύονται µε την εκπαίδευση και ενηµέρωση του ανθρώπινου 

δυναµικού. Η Τράπεζα Πειραιώς δηµιούργησε ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα e-learning προκειµένου 

τα ανθρώπινο δυναµικό της να µπορέσει να κατανοήσει την ανάγκη της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και να εφαρµόζει µε προθυµία τις καινούργιες περιβαλλοντικές διαδικασίες που έχουν πλέον 

ενσωµατωθεί στις γενικές Τραπεζικές διαδικασίες. 
 

Βασικός σκοπός του προγράµµατος είναι η περιβαλλοντική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση για τις 

κλιµατικές αλλαγές, τα ενεργειακά θέµατα, τη διαχείριση φυσικών πόρων, την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία, αλλά και το περιβαλλοντικό έργο της Τράπεζας Πειραιώς, διασφαλίζοντας έτσι καλύτερες 

προοπτικές προσαρµογής στα νέα παγκόσµια περιβαλλοντικά και οικονοµικά δεδοµένα. 

 

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλο το προσωπικό  του ∆ικτύου Καταστηµάτων και ∆ιοικητικών 

Μονάδων µε ιδιαίτερη έµφαση σε στοχευµένες οµάδες ενδιαφέροντος. Με την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος, οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν: 

 

� Την περιβαλλοντική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς και πώς αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της 

Εταιρικής της  
      Κοινωνικής Ευθύνης  

� Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα GREENbanking4Life 

� Τι είναι κλιµατικές αλλαγές και πώς επηρεάζουν την οικονοµία, το περιβάλλον και την κοινωνία 

� Τι είναι αειφορία (sustainability) 

� Τι είναι το Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα µιας επιχείρησης και πώς βελτιώνεται  
� Το πρόβληµα διαχείρισης απορριµµάτων, τι είναι ανακύκλωση και πώς κάποιος µπορεί να 

συµµετέχει 
� Τα προβλήµατα από την παραγωγή ενέργειας, τα οφέλη από την εξοικονόµηση ενέργειας και τη 

χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας   

� Το πρόβληµα του νερού και πώς γίνεται σωστή διαχείριση και εξοικονόµησή του  

� Τι είναι πράσινες προµήθειες, πώς ωφελούν το περιβάλλον και πού διατίθενται στο εµπόριο.  

 

Το πρόγραµµα e-learning αποτελείται από πέντε ενότητες (modules): 

 

1η Ενότητα: αναφέρεται στην περιβαλλοντική πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς, στο Ευρωπαϊκό  

    Πρόγραµµα GREENbanking4Life, στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην έννοια της   

    αειφορίας (sustainability) καθώς και του Περιβαλλοντικού Αποτυπώµατος. 

         2η Ενότητα: αναφέρεται στο πρόβληµα της διαχείρισης των απορριµµάτων και στα οφέλη που 
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προκύπτουν από την ανακύκλωση- επαναχρησιµοποίηση  

3η Ενότητα: αναφέρεται στα περιβαλλοντικά προβλήµατα από την παραγωγή ενέργειας µε τη χρήση  

    ορυκτών καυσίµων, τα οφέλη από τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καθώς και τους απλούς  

    τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας.  
4η Ενότητα: αναφέρεται στο πρόβληµα του νερού και πώς µπορεί να γίνει σωστή χρήση και  
    εξοικονόµησή του.  

5η Ενότητα: αναφέρεται στις πράσινες προµήθειες, δηλαδή στην αγορά προϊόντων που είναι φιλικά  

    προς το περιβάλλον. 
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Παράρτηµα 1: Βιβλιογραφία 
 

Cartridge World 
http://www.cartridgeworld.gr/ 

 
Conservatree 
http://www.conservatree.com/ 
 
European Environment Agency  
http://www.eea.europa.eu/ 
 
The Global Reporting Initiative 
http://www.globalreporting.org/Home 
 
The Greenhouse Gas Protocol 
http://www.ghgprotocol.org/ 
 
The US Environmental Protection Agency (EPA) 
http://www.epa.gov/ 
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Παράρτηµα 2: Νοµοθεσία/ρυθµίσεις σχετικές µε τις λειτουργικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις της Τράπεζας Πειραιώς 

 

Νόµος 2939/2001 (ΕτΚ Α’ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων. - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων 

Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις».  

 

Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 

«που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας». 

 

Οδηγία 2006/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, «περί 
των στερεών αποβλήτων». 

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 9268/469/2007 (ΕτΚ Β’ 286) «Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για 

την ανάκτηση και ανακύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύµφωνα µε το άρθρο 10 (παρ. Α1, 

τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/2001 (A΄ 179), καθώς και άλλων διατάξεων του νόµου αυτού, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για 

τις συσκευασίες και τα απορρίµµατα συσκευασίας», του Συµβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004».  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΕτΚ Β’ 1909) «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης».  

 

Ερµηνευτική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM(2001)274) «όσον αφορά το εφαρµοστέο 

κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες ενσωµάτωσης των 

περιβαλλοντικών παραγόντων στις δηµόσιες συµβάσεις».  

 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 17ης Σεπτεµβρίου 2002, στην υπόθεση C-

513/99 (προδικαστικό, Concordia Bus Finland Oy Ab, πρώην Stagecoach Finland Oy Ab, και Helsingin 

kaupunki, HKL-Bussiliikenne).  

 

Απόφαση του ∆ικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (έκτο τµήµα), της 4ης ∆εκεµβρίου 2003, στην 

υπόθεση C-448/01 (προδικαστικό, EVN AG, Wienstrom GmbH, και Republik Österreich).  

 
 
Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών».  

 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 60/2007 (ΕτΚ Α’ 64), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 



Λειτουργικές Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Τράπεζας Πειραιώς για το 2007 
 

           

 
Τοµέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεµάτων    

32 

προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την 

Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005».  

 

Οδηγία 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Σεπτεµβρίου 2001, 

«για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιµες πηγές στην εσωτερική 

αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». 

 

Νόµος 3468/2006 (ΕτΚ Α’ 129) σχετικά µε την «παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας και συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας υψηλής απόδοσης και λοιπές 

διατάξεις». 

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των  Περιφερειών (COM(2008) 30) «∆ύο φορές 

το 20 έως το 2020 – Η κλιµατική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης».  

 

Οδηγία 2000/60 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, «για τη 

θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων».  

 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 51/2007 (ΕτΚ Α΄ 54) «για τον καθορισµό µέτρων και διαδικασιών για την 

ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τοµέα της πολιτικής των υδάτων» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». 

 

Νόµος 3017/2002 (ΕτΚ Α΄ 117) για την «κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύµβαση-πλαίσιο 

των Ηνωµένων Εθνών για την αλλαγή του κλίµατος».  

 

Ανακοίνωση της Επιτροπής (COM (2007) 2), προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Περιορισµός της 
αλλαγής του κλίµατος του πλανήτη σε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς Κελσίου. Η πορεία 

προς το 2020 και µετέπειτα».  

 

Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 

«για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων».  

 

Νόµος 3661/2008 (ΕτΚ Α’ 89) σχετικά µε τα «µέτρα για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των 

κτηρίων και άλλες διατάξεις».  

 

Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 

«σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού».  
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Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, 

«σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) - Κοινή δήλωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά το Άρθρο 9».  

 

Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης ∆εκεµβρίου 2003, 

για την «τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (AHHE)».  

 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 117/2004 (ΕτΚ Α’ 82) σχετικά µε τα «µέτρα, τους όρους και το πρόγραµµα για την 

εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, σε 
συµµόρφωση µε τις διατάξεις των οδηγιών 2002/95 και 2002/96». 

 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 15/2006 (ΕτΚ Α’ 12) για την «Τροποποίηση του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 

117/2004 (Α΄ 82), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της 

οδηγίας 2002/96 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ)» του 

Συµβουλίου της 8ης ∆εκεµβρίου 2003.  

 

Οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, 

«για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά µε την οικονοµία 

καυσίµου και τις εκποµπές CO2 όσον αφορά την εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων».  

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 90364/2002 (ΕτΚ Β’ 110) για το «Πρόγραµµα ενηµέρωσης και παροχής 

πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές CO2 των 

προς εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων».    

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 11762/2006 (ΕτΚ Β’ 327) για την «αντικατάσταση του Παραρτήµατος ΙΙΙ 
του άρθρου 8 της υπ’ αριθµ. 90364/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραµµα ενηµέρωσης και 
παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές, σχετικά µε την οικονοµία καυσίµου και τις εκποµπές 

CO2 των προς εµπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων» (Β΄110), σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της 

οδηγίας 2003/73/ΕΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουλίου 2003». 

 

Πρόταση Κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (COM(2007)856) «σχετικά 

µε τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκποµπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, 

στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη µείωση των εκποµπών CO2 από 

ελαφρά οχήµατα».  

 

 

 


