
Περιβαλλοντικοί στόχοι και περιβαλλοντικά προγράμματα του 
Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς για το 2022 

 
Περιβαλλοντική 

Πλευρά 
Περιβαλλοντικός Στόχος  Διάρκεια 

Περιβαλλοντικά 
Προγράμματα 

Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 

 

15% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο 

σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

2025 (έτος 
βάσης το 

2020) 

Ανακαινίσεις σε κτήρια, 

αντικατάσταση φωτισμού, 

τοποθέτηση/ αναβάθμιση/ 

παρακολούθηση 

καταναλώσεων μέσω BΕMS  

Ενεργειακές επιθεωρήσεις 

συστημάτων θέρμανσης & 

κλιματισμού 

Συνολικές εκπομπές 

αερίων ρύπων που 

συνδέονται με την 

κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (Scope 2), την 

κατανάλωση ντίζελ στα 

κτήρια και τις 

επαγγελματικές 

μετακινήσεις (Scope 1) 

30% μείωση των συνολικών άμεσων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου (Scope 1), στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας 

που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

2025 (έτος 
βάσης το 

2020) 

Ανακαινίσεις σε κτήρια, 

τοποθέτηση/ αναβάθμιση/ 

παρακολούθηση 

καταναλώσεων μέσω BΕMS 

30% μείωση των συνολικών έμμεσων εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου, σχετιζόμενων με την ηλεκτρική ενέργεια (Scope 21), 

στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

2025 (έτος 
βάσης το 

2020) 

Ανακαινίσεις σε κτήρια, 

αντικατάσταση φωτισμού, 

τοποθέτηση/ αναβάθμιση/ 

παρακολούθηση 

καταναλώσεων μέσω BΕMS 

Ενεργειακές επιθεωρήσεις 

συστημάτων θέρμανσης & 

κλιματισμού 

100% κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της 

Τράπεζας προερχόμενη από ΑΠΕ -μηδενικές Scope 22 εκπομπές 
Ετήσιος 

Ανάκτηση εγγυήσεων 

προέλευσης από τους 

παρόχους ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Κατανάλωση νερού 

10% μείωση της κατανάλωσης νερού ανά εργαζόμενο, στο σύνολο 

των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

2025 (έτος 
βάσης το 

2020) 

Ανακαινίσεις στα κτήρια  

20% μείωση της κατανάλωσης νερού λόγω τοποθέτησης ειδικών 

φίλτρων στις βρύσες επιλεγμένων κτηρίων διοίκησης  
2021-2022 

Επέκταση πιλοτικού σε 

μεγάλα κτήρια διοίκησης της 

Αττικής: τοποθέτηση φίλτρων 

εξοικονόμησης νερού 

Συνολική κατανάλωση 

χαρτιού 

10% μείωση της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού στο σύνολο των 

υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

2025 (έτος 
βάσης το 

2020) 

Προγράμματα μείωσης 

κατανάλωσης χαρτιού  

5% μείωση της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο 

στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ  

Τριετής 
(υιοθετήθηκε 

το 2020) 

Προγράμματα μείωσης 

κατανάλωσης χαρτιού  

Πράσινες προμήθειες: 

Κατανάλωση 

ανακυκλωμένου ή/ και 

πιστοποιημένου χαρτιού 

/ αναγομωμένων 

μελανοδοχείων  

Αύξηση του δείκτη ετήσιας κατανάλωσης περιβαλλοντικά 

πιστοποιημένων χάρτινων αναλωσίμων προς τη μέση κατανάλωση 

συνολικής ποσότητας χαρτιού της τελευταίας τριετίας στο σύνολο 

των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 
Πρόγραμμα πράσινων 

προμηθειών 

Αύξηση του δείκτη ετήσιας κατανάλωσης αναγομωμένων 

μελανοδοχείων προς τη μέση κατανάλωση μελανοδοχείων  της 

τελευταίας τριετίας στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που 

εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 
Πρόγραμμα πράσινων 

προμηθειών 

Στερεά απόβλητα - χαρτί  

Ο λόγος ανακύκλωσης χαρτιού στο σύνολο των υποδομών της 

Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ προς τη συνολική κατανάλωση 

συμβατικού χαρτιού να είναι μεγαλύτερος από 1 

Ετήσιος 
Πρόγραμμα ανακύκλωσης 

χαρτιού 

                                                 
1 Location-based 
2 Market-based 



Στερεά απόβλητα -

μελανοδοχεία και toner 

Αύξηση του δείκτη ετήσιας ανακύκλωσης μελανοδοχείων προς τη 

μέση κατανάλωση μελανοδοχείων της τελευταίας τριετίας στο 

σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ  

Ετήσιος 
Πρόγραμμα ανακύκλωσης 

μελανοδοχείων/toner 

 


