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1

Εισαγωγή

Το 2011 η Τράπεζα Πειραιώς καταχωρήθηκε στο Μητρώο EMAS, σύμφωνα με τον Κανονισμό
1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Κοινοτικό Σύστημα
Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) και το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισής της (ΣΠΔ) πιστοποιήθηκε κατά το Πρότυπο CYS ΕΝ ISO 14001:2004.
Η επαλήθευση και η επικύρωση της συμμόρφωσης της Τράπεζας με τις απαιτήσεις του Κανονισμού
EMAS πραγματοποιήθηκαν από την Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (ΚΕΠ). Η ίδια εταιρία, η οποία
είναι μέλος του IQNet (the International Quality Certification Network), πιστοποίησε την Τράπεζα και
κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004. Η εγγραφή στο EMAS έγινε
με την απόφαση 35956/11.08.2011 του ΥΠΕΚΑ.
Η καταχώρηση στο Μητρώο EMAS και η πιστοποίηση αποτελούν το επιστέγασμα της συστηματικής
προετοιμασίας του οργανισμού, που ξεκίνησε με την υιοθέτηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Πολιτικής Διαχείρισης Περιβάλλοντος το 2004 και ωρίμασε μέσα από τo 3ετούς διάρκειας
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GREENbanking4LIFE. Αντικατοπτρίζουν δε τη δέσμευση της Τράπεζας για
διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης, για την πρόληψη της ρύπανσης και τη
συμμόρφωσή της με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν στο περιβάλλον.
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την 3η Περιβαλλοντική Δήλωση της Τράπεζας σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS. Μέσω της έκθεσης αυτής παρέχονται προς κάθε ενδιαφερόμενο,
χρήσιμα στοιχεία για την εφαρμογή του ΣΠΔ στην Τράπεζα, καθώς και για τις περιβαλλοντικές της
επιδόσεις και τη συμμόρφωσή της με τις νομικές υποχρεώσεις προςτο περιβάλλον.
Το ΣΠΔ οργανώνει, κατά τον πλέον συστηματικό τρόπο, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και
τελικά τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τις δραστηριότητες της
Τράπεζας και εφαρμόζεται στα κτήρια διοίκησης και τα καταστήματά της στην Ελλάδα, όπως αυτά
παρουσιάζονται στο Παράρτημα. Το Σύστημα δεν καλύπτει τις θυγατρικές εταιρίες της Τράπεζας,
καθώς και τις εγκαταστάσεις της εκτός Ελλάδας. Για την πληρέστερη συλλογή δεδομένων, την
αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών και των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, καθώς και
την υλοποίηση των εκάστοτε περιβαλλοντικών στόχων, έχει οριστεί σε κάθε κατάστημα και κάθε
κτήριο διοίκησης Συντονιστής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣυΠΔ), ειδικά εκπαιδευμένος
εργαζόμενος που έχει το ρόλο της εφαρμογής του ΣΠΔ σε καθημερινή βάση.
Ο τομέας οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο εφαρμόζεται το παρόν Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης είναι οι «Δραστηριότητες Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, με Εξαίρεση τις Ασφαλιστικές
Δραστηριότητες και τα Ασφαλιστικά Ταμεία – Οργανισμοί Νομισματικής Διαμεσολάβησης». Το πεδίο
εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι η παροχή χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών (provision of financial services).
Η Περιβαλλοντική Δήλωση περιλαμβάνει α) σύντομη περιγραφή του Οργανισμού και των χώρων
δραστηριοτήτων του, β) σύνοψη των κυριοτέρων δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του, γ)
την ακολουθούμενη σήμερα Περιβαλλοντική Πολιτική, δ) σύντομη περιγραφή του ΣΠΔ που
αναπτύχθηκε και εφαρμόζεται, ε) παρουσίαση όλων των σημαντικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
που προκύπτουν από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων και από τις δραστηριότητες της Τράπεζας,
στ) τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις για το περιβάλλον, ζ) τους περιβαλλοντικούς στόχους που
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έχουν τεθεί και τα περιβαλλοντικά προγράμματα που έχουν υιοθετηθεί και εφαρμόζονται και τέλος
η) μια επισκόπηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Τράπεζας ‐με χρήση κατάλληλων δεικτών‐
για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Περιβαλλοντική Δήλωση.
Η επαλήθευση της παρούσας επικαιροποιημένης Περιβαλλοντικής Δήλωσης πραγματοποιήθηκε από
την Κυπριακή Εταιρία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), με αρ. μητρώου περιβαλλοντικού επαληθευτή EMAS ELV‐
0009 (ΑΡ. 549), την 07.06.2013.
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2

Παρουσίαση Τράπεζας Πειραιώς: Δραστηριότητες, Προϊόντα,
Υπηρεσίες

2.1

Δραστηριότητες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

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 Δεκέμβριο του 1991
που ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.
Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη κατά τις δεκαετίες του 1990 και 2000, η Τράπεζα Πειραιώς
υλοποίησε μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή της στην εγχώρια αγορά. Έτσι,
το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην
εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας‐Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais
Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην
απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000
πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της
απορρόφησης των εμπορικών Τραπεζών Μακεδονίας‐Θράκης και Χίου. Το 2002, η Τράπεζα Πειραιώς
απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank ενώ η απορρόφησή της ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003.

Ιστορική διαδρομή Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς
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Ελλάδα
Εικόνα 1 ‐ Ιστορική διαδρομή Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Στα τέλη Ιουλίου 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απόκτησε το «υγιές» τμήμα της Αγροτικής Τράπεζας της
Ελλάδος (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), αναβαθμίζοντας σημαντικά τη θέση και
παρουσία του Ομίλου στις τραπεζικές εργασίες στην Ελλάδα. Τρεις μήνες αργότερα η Τράπεζα
υπέγραψε συμφωνία με τη Société Générale S.A. για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού
συμμετοχής (99%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα. Το Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα Πειραιώς
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απέκτησε τις τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular
Bank και της Ελληνικής Τράπεζας. Ένα μήνα αργότερα η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε οριστική
συμφωνία για την εξαγορά της Millennium Bank στην Ελλάδα. Σήμερα, ο Όμιλος της Τράπεζας
Πειραιώς απασχολεί 25.000 εργαζόμενους περίπου και θα διαθέτει συνολικό δίκτυο που θα αριθμεί
1.765 καταστήματα με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας (Εικόνα 1).
Το 2005, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς υλοποιώντας τη στρατηγική επέκτασής του στις αγορές της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής
Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί 12χρονη
παρουσία του Ομίλου, ενώ το Μάρτιο 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων της
Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία με την Eurobank. Επίσης, το 2005, εισήλθε στη σερβική αγορά με
την εξαγορά της Atlas Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλά και στην αιγυπτιακή
αγορά με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt). Τέλος,
εντός του 2007, ο Όμιλος Πειραιώς διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά
της International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB), και στην Κύπρο με την
ίδρυση της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου και τη συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank
Κύπρου. Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό εστιάζεται στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, διαθέτοντας στο τέλος του 2012 ένα δίκτυο 449
καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη Ρουμανία με 167 καταστήματα (144
της Piraeus Bank Romania και 23 της ΑΤΕbank Romania), στη Βουλγαρία με 83 καταστήματα της
Piraeus Bank Bulgaria, στην Αλβανία με την Tirana Bank με 56 καταστήματα, στη Σερβία με 42
καταστήματα της Piraeus Bank Beograd, στην Ουκρανία με 38 καταστήματα της Piraeus Bank ICB,
στην Κύπρο με 14 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου, στην Αίγυπτο με την Piraeus Bank
Egypt με 47 καταστήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο
Λονδίνο και τέλος, στη Γερμανία με ένα κατάστημα στη Φρανκφούρτη, το οποίο προήλθε από την
εξαγορά της ATEbank (Εικόνα 2).

Διεθνής Παρουσία ανά Χώρα
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908
1.653

Αίγυπτος
Καταστήματα
Προσωπικό
Ενεργητικό

47
1,397
935
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H Τράπεζα Πειραιώς ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και
δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα (universal bank). Οι δραστηριότητες
της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, όπου άλλωστε εστιάζεται το Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης, περιλαμβάνει τους τομείς:
Λιανική Τραπεζική
Τραπεζική Μεγάλων Επιχειρήσεων
Επενδυτική Τραπεζική
Διαχείριση Κεφαλαίων και Treasury
Λοιποί Επιχειρηματικοί Τομείς
Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων,
στον αγροτικό τομέα μετά την εξαγορά της ATEbank, στην καταναλωτική‐στεγαστική πίστη, στο
green banking, στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, καθώς και στην
αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Το σύνολο αυτών των υπηρεσιών προσφέρονται τόσο μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο 1.300
καταστημάτων περίπου και 2.400 ΑΤΜ περίπου του Ομίλου στην Ελλάδα, όσο και από το
ηλεκτρονικό δίκτυο τραπεζικής της winbank. Η τελευταία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2000 ως η
πρώτη ολοκληρωμένη υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, έχει λάβει όλα αυτά τα
χρόνια σημαντικό αριθμό βραβείων και διακρίσεων αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο
παρεχόμενων υπηρεσιών της.
Άξονες της πολιτικής του Ομίλου Πειραιώς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα αποτελούν η διασφάλιση της
ρευστότητας, της κεφαλαιακής επάρκειας και της ποιότητας δανείων, η επίτευξη υψηλής
αποτελεσματικότητας με συγκράτηση του λειτουργικού κόστους, καθώς και η ομαλή ενοποίηση των
τραπεζικών δραστηριοτήτων που αποκτήθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα με επίτευξη σημαντικών
συνεργειών. Η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να εστιάζει στις υπηρεσίες προς μεσαίες και μικρές
επιχειρήσεις, στον αγροτικό τομέα, καθώς και στη λιανική τραπεζική, όπου κατέχει ισχυρή
τεχνογνωσία.
Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει ότι οι ενεργειακές πηγές δεν είναι ανεξάντλητες και θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με υπεύθυνο τρόπο. Η συμβολή της Τράπεζας στην προστασία του περιβάλλοντος
έχει δύο διαστάσεις: την εσωτερική διάσταση η οποία αναφέρεται στις προσπάθειες της Τράπεζας
να μετριάσει τις λειτουργικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της και την εξωτερική διάσταση η οποία
αντανακλάται στις προσπάθειες της Τράπεζας για αύξηση της περιβαλλοντικής συνείδησης των
πελατών της και για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον επενδύσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς
έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία στον τομέα της Πράσινης Τραπεζικής, με εξειδικευμένα
καταστήματα αλλά και προϊόντα για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα λειτουργεί
μέσω του Πολιτιστικού της Ιδρύματος (Π.Ι.Ο.Π.) σειρά επτά θεματικών μουσείων ανά την Ελλάδα, το
οποίο αναπτύσσεται διαρκώς και το οποίο έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει στην ελληνική
περιφέρεια, με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, πολιτιστικές δραστηριότητες υψηλών
προδιαγραφών.

Κωδικός: ΠΔ2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία: 30.05.2013
Σελίδα: 9 από 61

Ως μια από τις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει πρωτοβουλίες για την
υποστήριξη υγιών επιχειρηματικών σχεδίων και τη μεταστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ένα
σύγχρονο μοντέλο διατηρήσιμης ανάπτυξης.

2.2

Οργανωτική δομή της Τράπεζας Πειραιώς

Η οργανωτική δομή της Τράπεζας Πειραιώς είναι διαρθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κύριων επιχειρησιακών τομέων, στους οποίους δραστηριοποιείται
και παράλληλα να ευθυγραμμίζεται με τις εκάστοτε αρχές του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη
λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Η διασφάλιση αποτελεσματικής οργανωτικής δομής και ο σαφής καθορισμός των αρμοδιοτήτων και
ορίων ευθύνης κάθε υπηρεσιακής μονάδας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς αποτελούν τη βάση,
στην οποία στηρίζονται οι δραστηριότητες του Ομίλου. Το οργανόγραμμα του Ομίλου επιτρέπει την
ανάπτυξη και διάχυση ενιαίας επιχειρηματικής αντίληψης και εξασφαλίζει:
•

το διαχωρισμό μεταξύ των αρμοδιοτήτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και
λογιστικοποίησης των συναλλαγών και μεταξύ αυτών και του ελέγχου και της
διαχείρισης των κινδύνων,

•

το διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη φύλαξη των περιουσιακών
στοιχείων της Τράπεζας ή των πελατών της από τις αμέσως προηγούμενες
αρμοδιότητες και

•

τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των οργάνων ελέγχου από τις ελεγχόμενες
δραστηριότητες.

Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται το συνοπτικό οργανόγραμμα της Τράπεζας.
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2.3

Εγκαταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα αναπτύσσονται σε 323 καταστήματα (στοιχεία
31/03/2013) σε όλη τη χώρα και σε 20 κτήρια διοίκησης. Αναλυτικά, όλες οι Οργανωτικές Μονάδες της
Τράπεζας στην Ελλάδα παρουσιάζονται στο Παράρτημα.
Οργανωτικά, τα καταστήματα της Τράπεζας υπάγονται στις 19 Περιφέρειες Δικτύου της Τράπεζας.
Συγκεκριμένα:
•

Το Δίκτυο καταστημάτων Αττικής περιλαμβάνει 6 Περιφέρειες, στις οποίες υπάγονται
συνολικά 125 καταστήματα.

•

Το Δίκτυο καταστημάτων Βορείου Ελλάδος περιλαμβάνει 6 Περιφέρειες, στις οποίες
υπάγονται συνολικά 90 καταστήματα.

•

Το Δίκτυο καταστημάτων Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας περιλαμβάνει 2
Περιφέρειες, στις οποίες υπάγονται συνολικά 24 καταστήματα.

•

Το Δίκτυο καταστημάτων Στερεάς Ελλάδος, Νήσων και Πελοποννήσου περιλαμβάνει 4
Περιφέρειες, στις οποίες υπάγονται συνολικά 59 καταστήματα.

•

Το Δίκτυο καταστημάτων Κρήτης και Δωδεκανήσου περιλαμβάνει 1 Περιφέρεια, στην οποία
υπάγονται συνολικά 23 καταστήματα.

Επιπλέον, στην Αττική υπάρχει ένα εξειδικευμένο Ναυτιλιακό κατάστημα για τα ναυτιλιακά θέματα καθώς
και το κατάστημα επί της Σταδίου & Αμερικής. Το συνολικό εμβαδόν των κτηρίων της Τράπεζας Πειραιώς
στην Ελλάδα είναι 171.438 m2. Στα κτήρια αυτά εργάζονταν το 2012 συνολικά 4.901 άτομα.
Η Τράπεζα χρησιμοποιεί στόλο εταιρικών αυτοκινήτων, τα οποία διαθέτει στα στελέχη της για τις
μετακινήσεις τους. Από αυτά το 48% είναι υβριδικά και το 52% συμβατικά. Η Τράπεζα μισθώνει τα
οχήματα αυτά μέσω συμβάσεων leasing και έτσι ο στόλος των οχημάτων που διαθέτει η Τράπεζα είναι
σύγχρονος, με την πλειονότητα των οχημάτων να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία την τελευταία τετραετία. Το
2012 υπήρχαν συνολικά 543 αυτοκίνητα από τα οποία 23 ήταν άνω των 5 ετών και 80 που μέχρι τα τέλη
των 2012 έκλειναν 5ετία.

Ημερο
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2.4

Οργανωτικές δομές της Τράπεζας σε σχέση με το περιβάλλον

H Τράπεζα Πειραιώς ίδρυσε το 2004, το Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεμάτων, που εξελίχτηκε το 2007 σε
Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Θεμάτων, η οποία είχε ως βασικό στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση στην
εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Το 2009, για τον καλύτερο συντονισμό του περιβαλλοντικού
έργου της Τράπεζας και ως εξέλιξη της Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Θεμάτων, δημιουργήθηκε η Μονάδα
Περιβάλλοντος και επιπλέον ο Τομέας Πράσινης Επιχειρηματικότητας, Green Banking πλέον, ο οποίος
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Εργασίες Green Banking.
Αποστολή της Μονάδας Περιβάλλοντος είναι η υποστήριξη της Τράπεζας στην υλοποίηση της
περιβαλλοντικής της πολιτικής, όπως επίσης ο συντονισμός των ενεργειών για την παρακολούθηση και τη
μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η υποστήριξη της Τράπεζας στην αξιολόγηση του
περιβαλλοντικού της κινδύνου, η υποστήριξη της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σε θέματα
περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης, η παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και η
παροχή τεχνογνωσίας στις Οργανωτικές Μονάδες της Τράπεζας.
Η Μονάδα Περιβάλλοντος στελεχώνεται από ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στη διαχείριση
περιβαλλοντικών και ενεργειακών θεμάτων καθώς και στη νομική και οικονομική διάσταση του
περιβάλλοντος. Συνεργάζεται με όλους τις αρμόδιες δοικητικές μονάδες αλλά και το Δίκτυο καταστημάτων
της Τράπεζας, εντός και εκτός Ελλάδας, για την εκπόνηση και υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η αποστολή του Green Banking και ειδικότερα των Εργασιών Green Banking, είναι η υποστήριξη της
Τράπεζας σε θέματα πράσινης επιχειρηματικότητας με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την
αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την πράσινη ανάπτυξη. Η ενίσχυση της πράσινης
επιχειρηματικότητας τόσο μέσω της δημιουργίας και προώθησης πράσινων προϊόντων όσο και μέσω της
ανάπτυξης κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, είναι από τους πρωταρχικούς
στόχους των Εργασιών Green Banking.
Η εξέλιξη των πράσινων προϊόντων που εξυπηρετούν και προάγουν πρωτοβουλίες ιδιωτών, επιχειρήσεων
και οργανισμών γύρω από δραστηριότητες που υπάγονται στους σκοπούς της πράσινης
επιχειρηματικότητας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως φυσική συνέχεια της δέσμευσης της Τράπεζας για
ενίσχυση των περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων.
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3

Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας Πειραιώς

Στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει ολοκληρωμένη
περιβαλλοντική προσέγγιση. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και σε συνέχεια της Πολιτικής
Διαχείρισης Περιβάλλοντος που είχε θεσμοθετήσει ήδη από το 2004, προχώρησε το 2010 στην υιοθέτηση
ανανεωμένης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία ανταποκρίνεται στα σύγχρονα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά δεδομένα και αντανακλά πληρέστερα τις νέες επιχειρηματικές προτεραιότητες του Ομίλου.
Επίσης, η περιβαλλοντική διάσταση περιλαμβάνεται με συγκεκριμένες αναφορές στους σκοπούς του
τροποποιημένου (2008) Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε επικαιροποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της έτσι ώστε να
αποτυπώνεται όχι μόνο η δέσμευσή της για μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, αλλά και η
σημαντική επιχειρηματική της δραστηριότητα στη χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής προστασίας,
προώθησης της αποδοτικής χρήσης της ενέργειας καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έτσι, η
Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας συνίσταται από:
‐

Τις Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην καταγραφή, έλεγχο και
τελικά περιορισμό των λειτουργικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Τράπεζας.

‐

Τη γενική Περιβαλλοντική Πολιτική που παρουσιάζει τις βασικές προτεραιότητες της Τράπεζας
τόσο όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της όσο και από τις
επιπτώσεις από την επιχειρηματική της δραστηριότητα καθώς και στην υποστήριξη της πράσινης
επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

‐

Τη Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή που συνοψίζει τις προτεραιότητες της Τράπεζας όσον
αφορά στο σημαντικό αυτό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και που επηρεάζει
διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Επίσης, η Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου αποφάσισε να δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε
να ενδυναμωθεί η ήδη υπάρχουσα εμπειρία της Τράπεζας Πειραιώς στα θέματα της πράσινης
επιχειρηματικότητας:
«Στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμούς και έργα που παρέχουν
προστιθέμενη αξία ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον, με την υποστήριξη καταθετών
και επενδυτών που επιθυμούν να προωθήσουν την ατομική και εταιρική κοινωνική ευθύνη σε μια
βιώσιμη κοινωνία. Θέλουμε η ανάπτυξη να μεταφράζεται σε ποιότητα ζωής και να έχει στο κέντρο
της την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, χωρίς να διακινδυνεύονται περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί
δείκτες στο μέλλον.» Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου Πειραιώς, Ιούλιος 2010.
Σκοπός του Ομίλου Πειραιώς είναι να καταστεί ο κατ’ εξοχήν τραπεζικός όμιλος με εξειδίκευση στην
πράσινη επιχειρηματικότητα, βασιζόμενος σε ένα νέο, καινοτόμο πρότυπο ανάπτυξης με προσήλωση στις
αρχές της βιώσιμης τραπεζικής (Sustainable Banking).

3.1

Αρχές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Οι αρχές της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, όπως έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας τον Ιανουάριο του 2004, 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
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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 Διαχείρισης συμμορφούμενο με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS.
H Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται για τη διαρκή εφαρμογή του Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 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 Διαχείρισης 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 Διαχείρισης.
Στο πλαίσιο αυτό, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της επιχείρησης καθορίζονται
οι επόμενοι:

Ö η συνεχής διερεύνηση ανάληψης προληπτικών ή διορθωτικών πρωτοβουλιών για την
πιο παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λειτουργία
της Τράπεζας,

Ö η συνεχής ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος,
Ö η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της
βελτίωσης των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων,

Ö η δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της Τράπεζας
Πειραιώς, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών,

Ö 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.»
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3.2

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας ότι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν θεμελιώδη
προϋπόθεση της υγιούς επιχειρηματικότητας, ενσωματώνει περιβαλλοντικά κριτήρια στις επιχειρηματικές
της διαδικασίες και αναπτύσσει στρατηγικές για τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων,
τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας, τη
διαχείριση του περιβαλλοντικού‐κλιματικού κινδύνου, καθώς και για την προστασία της βιοποικιλότητας,
ώστε να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων του
πλανήτη.
Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της, παρακολουθεί
και μετρά τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, θέτει στόχους βελτίωσης, εφαρμόζει και αξιολογεί δράσεις
περιβαλλοντικής διαχείρισης, όπως προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, διαχείρισης
απορριμμάτων‐ανακύκλωσης, μείωσης μετακινήσεων και προώθησης πράσινων προμηθειών. Επιπλέον,
με τις ευρείες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρει συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην
προστασία του περιβάλλοντος.
Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς δεσμεύεται για τη διαρκή στήριξη της πράσινης επιχειρηματικότητας,
χρηματοδοτώντας μέσω ειδικών "πράσινων" προϊόντων ‐με ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους‐
επιχειρήσεις και ιδιώτες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις φιλικές προς το περιβάλλον,
όπως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας, της βιολογικής
γεωργίας, της προστασίας και ανάδειξης της βιοποικιλότητας, της πράσινης χημείας, των πράσινων
μεταφορών, της διαχείρισης απορριμμάτων και νερού, της περιβαλλοντικής αποκατάστασης, του
οικοτουρισμού και αγροτουρισμού, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην προσπάθεια υπεύθυνης χρήσης
των φυσικών πόρων και ενισχύοντας τη διασφάλιση θέσεων εργασίας ή και τη δημιουργία νέων.
Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης του περιβαλλοντικού και κλιματικού κινδύνου
που ενδέχεται να προκύψει από το ευρύ φάσμα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας
(χρηματοδοτήσεις‐επενδύσεις) και παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες για την έγκαιρη αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών προκλήσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, προωθώντας μέτρα για τη μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) και για την αναγνώριση και αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτήν.
Για την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής και θεωρώντας ότι η ατομική και εταιρική
κοινωνική ευθύνη αποτελούν τη βάση μιας βιώσιμης κοινωνίας, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται και
μεριμνά για τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της για την ενημέρωση των πελατών της, των μετόχων
της και του ευρύτερου κοινού σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών της
δράσεων, που αποβλέπουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και για την ενίσχυση πρωτοβουλιών
τρίτων μη κερδοσκοπικών φορέων, οργανισμών ή ιδρυμάτων που παρέχουν προστιθέμενη αξία
ωφελώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

3.3

Η Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή

Η Τράπεζα Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην οικονομία,
την κοινωνία και το περιβάλλον, έχει χαράξει ειδική στρατηγική που κινείται σε τέσσερεις άξονες:
(α) τη σταδιακή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου Πειραιώς,
(β) τη στήριξη επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ καθώς και σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας,
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(γ) την αξιολόγηση του κινδύνου που προκύπτει από την κλιματική αλλαγή για τις ελληνικές
επιχειρήσεις,
(δ) την εύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή των
επιχειρήσεων στο νέο κλιματικό περιβάλλον.
Τα κύρια πεδία δράσης στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς για την κλιματική αλλαγή
είναι:
¾

Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα που προέρχεται από τη λειτουργία του Ομίλου με τη
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων, τη μείωση των επαγγελματικών και
εκπαιδευτικών μετακινήσεων, την προμήθεια εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

¾

Προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, με ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους, με
σκοπό τη στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν επενδύσεις
στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά πάρκα,
μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί, ηλιοθερμικά συστήματα, γεωθερμία και βιομάζα).

¾

Προώθηση πράσινων τραπεζικών προϊόντων, με ευνοϊκότερους από τους συνήθεις όρους, για
επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, τις πράσινες μεταφορές και τη διαχείριση αποβλήτων.
Ενδεικτικά:

¾

3.4

o

Χρηματοδότηση πράσινων παρεμβάσεων/επισκευών στο κέλυφος των κτηρίων, αγοράς και
εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,
βιοκλιματικών κτηρίων‐κτηρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, οικολογικής δόμησης,
τεχνολογιών και υλικών εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και εταιρειών ενεργειακών
επιθεωρητών και υπηρεσιών.

o

Χρηματοδότηση εταιρειών που προμηθεύονται μεταφορικά μέσα χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.

o

Χρηματοδότηση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων
(μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης, ανάκτησης αποβλήτων), συμβάλλοντας και
στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης θεσμικού και φυσικού κινδύνου από την κλιματική αλλαγή.
Ανάπτυξη ειδικών ηλεκτρονικών εργαλείων για την αποτίμηση του κινδύνου που προκύπτει από
την κλιματική αλλαγή, καθώς και του κόστους προσαρμογής σε αυτήν (π.χ. επαναπροσδιορισμός
επιχειρηματικού σχεδιασμού, εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, νέες επενδύσεις). Αποτίμηση, επίσης,
των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και ενημέρωση σε
σταθερή βάση των μετόχων και των πελατών. Τέλος, στήριξη των ιδιωτών και των επιχειρήσεων
και ενίσχυση της αγοράς, έτσι ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί καλύτερα στην κλιματική
αλλαγή.

Σημαντικές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες / δραστηριότητες

Η Τράπεζα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες με στόχο την αναλυτική καταγραφή και τη συστηματική
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.
Κομβικό σημείο στην εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας αποτέλεσε η υλοποίηση του
Προγράμματος GREENbanking4Life, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Το Πρόγραμμα, τριετούς
διάρκειας (Οκτώβριος 2006 ‐ Οκτώβριος 2009), είχε ως κύριο στόχο του τη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων της Τράπεζας, τόσο από την εσωτερική της λειτουργία όσο και από την επιχειρηματική της
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δραστηριότητα με τη δημιουργία πράσινων προϊόντων, την ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
και του ευρύτερου κοινού καθώς και τη μετάδοση της τεχνογνωσίας σε άλλες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες
που συνδέονται μαζί της. Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποίησε κατά την περίοδο 2010‐2012 ένα νέο καινοτόμο
περιβαλλοντικό πρόγραμμα μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου «LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και
Διακυβέρνηση», το climabiz. To Πρόγραμμα αυτό στόχευε:
•

Στην αξιολόγηση του κινδύνου αλλά και των επιχειρηματικών ευκαιριών που προκύπτουν
από την κλιματική αλλαγή ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

•

Στην εκτίμηση, μέσω της «Εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου» του κόστους και
των πιθανών ωφελειών από την κλιματική αλλαγή στις επιχειρήσεις.

•

Στην αποτίμηση, μέσω της «Εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου» του κόστους
προσαρμογής των επιχειρήσεων στην κλιματική αλλαγή, μέσω δράσεων μείωσης του
ανθρακικού αποτυπώματος, επιχειρηματικού επανασχεδιασμού κ.ά.

•

Στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μετόχων, των εργαζομένων, των πελατών, και
του ευρύτερου κοινού σε σχέση με τα θέματα αυτά.

Το 2007, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη Βάσης Δεδομένων Υπολογισμού
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, η οποία επιτρέπει το λεπτομερή υπολογισμό των λειτουργικών της
επιπτώσεων και τελικά του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας, τόσο από την κατανάλωση
ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων, όσο και από τη χρήση αναλωσίμων ειδών αλλά και από τις
επαγγελματικές μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.
Με την ειδική Βάση Δεδομένων Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας & Νομολογίας (ΒΔΠΝ&Ν) που έχει
αναπτυχθεί και εμπλουτίζεται διαρκώς, υποστηρίζεται η συμμόρφωση της Τράπεζας Πειραιώς με τις
εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και τις δεσμεύσεις εταιρικής υπευθυνότητας στο πεδίο του
περιβάλλοντος. Παρέχεται δε η αναγκαία νομική πληροφορία στην Τράπεζα για:
•

τις γενικές δεσμεύσεις και κατευθύνσεις του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου για
το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη,

•

την ανάπτυξη και υλοποίηση των προγραμμάτων του Συστήματος Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης και

•

το έργο μείωσης των επιχειρηματικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Κατά το 2013, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις θεματικές ενότητες που συνάπτονται με τις
προστατευόμενες περιοχές, τη διατήρηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τοπίου, την πολιτιστική
κληρονομιά, τη συνετή χρήση φυσικών πόρων.
Επίσης, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, η Τράπεζα υλοποιεί πληθώρα
περιβαλλοντικών προγραμμάτων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση των
φυσικών πόρων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών κ.ά. Στις πρωτοβουλίες αυτές
συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
•

Εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση μετρητικών συστημάτων,
τοποθέτηση λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, προμήθεια ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού κατηγορίας Α, ενημέρωση ανθρωπίνου δυναμικού κ.ά.).

•

Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης νερού, ιδιαίτερα σε ευαίσθητες περιοχές.

•

Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης χαρτιού, μελανιών, τόνερ, μπαταριών, πλαστικού
(PET), λαμπτήρων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
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•

Εφαρμογή πρακτικών πράσινων προμηθειών (ανακυκλωμένο χαρτί, κ.ά.).

•

Εφαρμογή προγραμμάτων για τη μείωση μετακινήσεων των εργαζομένων (πρόγραμμα e‐
learning).

Ακολουθώντας πιστά την δέσμευσή της για στήριξη κάθε μορφής επιχειρηματικής ή ιδιωτικής
δραστηριότητας η οποία έχει ως βασικό κανόνα το σεβασμό οικονομικών, κοινωνικών και
περιβαλλοντικών παραμέτρων, η Τράπεζα Πειραιώς, εντός του 2012, ενίσχυσε την παρουσία της στον
τομέα της πράσινης τραπεζικής με την:
•

υποστήριξη των πελατών σε θέματα της πράσινης επιχειρηματικότητας, μέσω της οργάνωσης
του δικτύου των πράσινων καταστημάτων.

•

διαρκή υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου τόσο για τους εργαζόμενους της Τράπεζας, όσο και
για τους πελάτες αυτής.

•

παροχή πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις / οργανισμούς και
υποστήριξη πράσινων επενδύσεων μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων.

•

παροχή τεχνικής αξιολόγησης έργων πράσινης επιχειρηματικότητας.

•

υλοποίηση πράσινων επενδύσεων από θυγατρικές του Ομίλου

•

δημιουργία ιστοχώρου (Green banking portal) με σκοπό την προβολή των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην πράσινη επιχειρηματικότητα και εφαρμόζουν καλές πρακτικές
περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και την μετέπειτα δημιουργία συνεργειών μεταξύ τους.

Στόχος για το 2013 είναι η εξυπηρέτηση της διευρυμένης, λόγω των συγχωνεύσεων πελατειακής βάσης,
μέσα από το σύνολο του ενιαίου δικτύου της Τράπεζας Πειραιώς, με την παροχή μιας ενοποιημένης
πλατφόρμας πράσινων προϊόντων. Προς εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, η Τράπεζα θέτει ως
προτεραιότητα και τη διεξαγωγή ενός συνεχούς εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα δώσει τις
απαραίτητες γνώσεις για τα θέματα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας σε όλους τους νέους εργαζόμενους
του Ομίλου.
Επιπρόσθετα, η Τράπεζα στοχεύει στην αύξηση των χρηματοδοτήσεων της πράσινης επιχειρηματικότητας,
ούτως ώστε:
•

να διατηρήσει το υφιστάμενο μερίδιο αγοράς της σε χρηματοδοτήσεις Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και συγκεκριμένα να αυξήσει τις χρηματοδοτήσεις σε έργα ηλεκτροπαραγωγής από
βιομάζα,

•

να κατευθύνει σημαντικό όγκο χρηματοδοτήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες βιολογικών και
εναλλακτικών καλλιεργειών, εκμεταλλευόμενη και την εμπειρία της ATEbank.
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4

Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου

Μέχρι σήμερα, ελάχιστες τράπεζες σε παγκόσμιο επίπεδο χρησιμοποιούν ποσοτικούς δείκτες για την
ένταξη των περιβαλλοντικών κινδύνων στη διαχείριση του πιστωτικού τους κινδύνου, ιδίως όσον αφορά
την κλιματική αλλαγή (Weber, 2012) 1 . Μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz, η Τράπεζα
Πειραιώς ανέπτυξε ‐μεταξύ άλλων‐ την Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, με σκοπό να
αποτιμά με οικονομικούς όρους τον κλιματικό κίνδυνο των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και να
αξιολογεί λύσεις για τη μείωση του κινδύνου αυτού. Πιο συγκεκριμένα, η Εφαρμογή παρέχει τη
δυνατότητα υπολογισμού:
(α) του κόστους του φυσικού και θεσμικού κλιματικού κινδύνου σε επίπεδο κλάδου, υποκλάδου
και επιχείρησης (που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή),
(β) του κόστους και του οφέλους των πρακτικών που μπορεί μία επιχείρηση να εφαρμόσει έτσι
ώστε να μειώσει τον κλιματικό της κίνδυνο,
(γ) του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (αέριοι ρύποι, αέρια του θερμοκηπίου, υγρά απόβλητα,
στερεά απόβλητα) τόσο σε επίπεδο υποκλάδου όσο και σε επίπεδο επιχείρησης.

4.1

Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου

Η εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου ολοκληρώνεται σε 3 βήματα εάν πρόκειται για μια γενικευμένη
εκτίμηση (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των στοιχείων του πελάτη) ή σε 4 βήματα εάν πρόκειται για μια
πιο λεπτομερή εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου σε επίπεδο επιχείρησης:
1ο Βήμα: Επιλογή Γενικού Κλάδου
Η Εφαρμογή επιτρέπει την εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου των ελληνικών επιχειρήσεων που ανήκουν
στους γενικούς κλάδους της μεταποίησης, της γεωργίας, της ναυτιλίας, του τουρισμού (ξενοδοχεία),
λοιπών υπηρεσιών (γραφεία, νοσοκομεία) και της παραγωγής ενέργειας. Το πρώτο βήμα για την εκτίμηση
του κλιματικού κινδύνου μιας επιχείρησης είναι η επιλογή του γενικού κλάδου στον οποίο ανήκει (Εικόνα
4).

1

Weber O., (2012), Environmental Credit Risk Management in Banks and Financial Service Institutions, Business
Strategy and the Environment, 21, pp. 248‐263.
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Εικόνα 4 ‐ Επιλογή γενικού κλάδου στον οποίο ανήκει η εξεταζόμενη επιχείρηση

2ο Βήμα: Επιλογή Τυπικής Μονάδας
Το δεύτερο βήμα είναι η επιλογή του υποκλάδου στον οποίο ανήκει η εξεταζόμενη επιχείρηση, καθώς και
η επιλογή της πιο αντιπροσωπευτικής τυπικής μονάδας. Για παράδειγμα, η Εφαρμογή παρέχει τη
δυνατότητα επιλογής 24 διαφορετικών τυπικών μονάδων για τα ξενοδοχεία, δηλαδή 24 διαφορετικών
τύπων ξενοδοχείου ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκουν, με το εάν η λειτουργία τους είναι
ετήσια ή θερινή, καθώς και με το έτος κατασκευής τους. Τα τρία αυτά κριτήρια προσδιορίζουν σε γενικές
γραμμές τις ενεργειακές απαιτήσεις ενός ξενοδοχείου και επομένως ο χρήστης της Εφαρμογής καλείται να
αντιστοιχίσει όσο το δυνατόν πιο εύστοχα την εξεταζόμενη επιχείρηση με μία από τις 24 τυπικές μονάδες
(Εικόνα 5).

Εικόνα 5 ‐ Επιλογή «τυπικής μονάδας» που να αντιπροσωπεύει καλύτερα την εξεταζόμενη επιχείρηση
ο

3 Βήμα: Γενική Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου
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Η Εφαρμογή ορίζει το μέγεθος της τυπικής μονάδας ανάλογα με τον κύκλο εργασιών στη μεταποίηση, τον
αριθμό των κλινών στα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία, τα τετραγωνικά μέτρα στα γραφεία, την έκταση σε
στρέμματα στη γεωργία και τον αριθμό των πλοίων στη ναυτιλία. Ο χρήστης της Εφαρμογής μπορεί είτε να
χρησιμοποιήσει το «εξ’ ορισμού» μέγεθος της τυπικής μονάδας που παρέχει η Εφαρμογή για να
ολοκληρώσει τους υπολογισμούς, είτε να αλλάξει το μέγεθος και να επαναϋπολογίσει τον κλιματικό
κίνδυνο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Η επιπρόσθετη καταχώριση στοιχείων στην Εφαρμογή εξαρτάται μόνο
από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων αυτών από την εξεταζόμενη επιχείρηση (Εικόνα 6).

Εικόνα 6 ‐ Υπολογισμός κλιματικού κινδύνου με μεγαλύτερη ακρίβεια, καταχορώντας το πραγματικό μέγεθος της
επιχείρησης

4ο Βήμα: Λεπτομερής Εκτίμηση Κλιματικού Κινδύνου
Η εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου πραγματοποιείται μόνο κατά προσέγγιση με τα παραπάνω βήματα
(Βήματα 1‐3). Στην περίπτωση που η εξεταζόμενη επιχείρηση επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση που να
ανταποκρίνεται πλήρως στις δικές της ανάγκες, η Εφαρμογή παρέχει αυτή τη δυνατότητα με την
καταχώριση των πραγματικών δεδομένων της επιχείρησης και εν τέλει με τη δημιουργία μιας νέας τυπικής
μονάδας. Στη μεταποίηση, για παράδειγμα, καταχωρούνται επιπλέον η ποσότητα και το είδος των
παραγόμενων προϊόντων, η ενεργειακή κατανάλωση και το είδος του καυσίμου, οι πρώτες ύλες και η
ποσότητα αυτών, η κατανάλωση νερού και οι χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες αντιρρύπανσης σε κάθε
στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας (Εικόνα 7).
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Εικόνα 7 ‐ Πεδίο καταχώρησης επιπλέον δεδομένων για τον ακριβή υπολογισμό του κλιματκού κινδύνου μίας
επιχείρησης

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου δεν περιορίζεται μόνο στην εκτίμηση του κινδύνου, αλλά
παρέχει και τη δυνατότητα εκτίμησης του κόστους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ειδικά στους
κλάδους της μεταποίησης, των ξενοδοχείων και των γραφείων υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του
κόστους και του οφέλους από την εφαρμογή πρακτικών μείωσης του κλιματικού κινδύνου (Εικόνα 8).

Εικόνα 8 ‐ Αποτελέσματα εγκατάστασης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σε ξενοδοχείο

Η Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου παρέχει επίσης τη δυνατότητα υπολογισμού του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησης πριν ή μετά την εφαρμογή μιας πρακτικής μείωσης
κλιματικού κινδύνου (Εικόνα 9).
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Εικόνα 9 ‐ Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα βιομηχανίας παραγωγής χυμών πριν και μετά την αντικατάσταση του
χρησιμοποιούμενου καυσίμου με φυσικό αέριο

Με την Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, η Τράπεζα Πειραιώς κατάφερε να εκτιμήσει με
οικονομικούς όρους τον κλιματικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου της. Με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα
των επιχειρήσεων που εξετάστηκαν, στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, ο κίνδυνος της κλιματικής
αλλαγής αποτιμήθηκε οικονομικά και ανέρχεται σε 3‐4% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου και σε 10‐
14% επί του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνει μόνο δραστηριότητες που επηρεάζονται άμεσα ή και
έμμεσα από την κλιματική αλλαγή. Τα ως άνω ποσοστά είναι ανάλογα με την τιμή του δικαιώματος
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα ελάχιστα προκύπτουν με βάση την τιμή των 7€/ τόνο CO2, ενώ τα
μέγιστα με βάση την τιμή 25€/ τόνο CO2.
Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν την πρώτη προσπάθεια αποτίμησης του κλιματικού κινδύνου,
τουλάχιστον στην Ελλάδα. Αυτή η εκτίμηση επιτρέπει να εξεταστεί η βαρύτητα του κλιματικού κινδύνου
σε σχέση με τους λοιπούς χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, έτσι ώστε να ενσωματωθεί στη γενική
διαχείριση του κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επιπλέον, με την έγκαιρη ενημέρωση των
επιχειρήσεων και την εφαρμογή των κατάλληλων πρακτικών ενδέχεται αυτός ο κίνδυνος να μειωθεί, με
αποτέλεσμα τη μείωση των λειτουργικών εξόδων ή/και την αύξηση των πωλήσεων.
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5

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) που αναπτύχθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς είναι πλήρως
τεκμηριωμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1221/2009 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με
το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) και του Προτύπου CYS ΕΝ
ISO 14001:2004. Το Σύστημα παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και
τελικά μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
της Τράπεζας αλλά και των δραστηριοτήτων της.
Το ΣΠΔ της Τράπεζας περιλαμβάνει:
•

Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
περιγράφει συνοπτικά όλες τις λειτουργίες του ΣΠΔ της Τράπεζας, αποδεικνύοντας ότι
καλύπτονται όλες οι απαιτήσεις του κανονισμού της Ε.Ε.

•

Διαδικασίες. Οι Διαδικασίες του ΣΠΔ είναι τα έγγραφα στα οποία καταγράφεται η σειρά
ενεργειών που πρέπει να ακολουθείται για κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Καθορίζουν
τις υπευθυνότητες των εμπλεκομένων, τον τρόπο τεκμηρίωσης της συγκεκριμένης
δραστηριότητας και ανταλλαγής των απαραίτητων πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκομένων,
ενώ κάνουν αναφορά σε Οδηγίες Εργασίας και περιβαλλοντικά αρχεία, όπου είναι
απαραίτητο.

•

Οδηγίες Εργασίας. Οι Οδηγίες Εργασίας είναι τα έγγραφα στα οποία περιγράφεται
λεπτομερειακά η κάθε εργασία από αυτές που προδιαγράφονται σε μια Διαδικασία.

•

Έντυπα. Τα Έντυπα είναι τυποποιημένα έγγραφα ή ηλεκτρονικά αρχεία της Τράπεζας
συμπληρώνονται από τους εργαζόμενους κατά την εφαρμογή των Διαδικασιών
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών. Αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία ότι το
λειτουργεί αποτελεσματικά, ενώ παράλληλα χρησιμεύουν ως βάση για την ανάλυση
διαφόρων διεργασιών και τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

•

Λοιπά Έγγραφα. Τα Λοιπά Έγγραφα είναι πρότυπα, προδιαγραφές, νομοθετήματα, κλπ., που
είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των περιβαλλοντικών διαδικασιών, καθώς και εσωτερικά
έγγραφα της Τράπεζας που υποστηρίζουν την εφαρμογή του ΣΠΔ (π.χ. πληροφοριακό υλικό
για την Τράπεζα, έγγραφες Οδηγίες και Υπηρεσιακά Σημειώματα προς τα καταστήματα και
τις λοιπές Οργανωτικές Μονάδες της Τράπεζας).

•

Περιβαλλοντική Δήλωση. Η Περιβαλλοντική Δήλωση της Τράπεζας, η οποία συντάσσεται και
επαληθεύεται σε ετήσια βάση, αποτελεί ουσιαστικά μια σύνοψη των αποτελεσμάτων
εφαρμογής του Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος και είναι διαθέσιμη σε κάθε
ενδιαφερόμενο μέρος.

που
και
ΣΠΔ
των

Στη συνέχεια περιγράφεται εν συντομία η οργανωτική δομή του ΣΠΔ της Τράπεζας.
Ο Γενικός Διευθυντής Green Banking έχει τη γενική εποπτεία του ΣΠΔ, είναι ο εκπρόσωπος της Διοίκησης
στο Σύστημα και έχει τις ακόλουθες βασικές αρμοδιότητες:
•

Εποπτεύει το ΣΠΔ έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και συνεχή βελτίωσή του.

•

Διαμορφώνει την Περιβαλλοντική Πολιτική της Τράπεζας, την οποία και εισηγείται προς
έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
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•

Διαμορφώνει θεματικές περιβαλλοντικές στρατηγικές, τις οποίες εισηγείται προς έγκριση στο
Εκτελεστικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

•

Ενημερώνει τη Διοίκηση για τα αποτελέσματα εφαρμογής του ΣΠΔ στην Τράπεζα.

•

Ανασκοπεί το ΣΠΔ και αποφασίζει για την αναγκαιότητα περαιτέρω βελτίωσής του.

•

Εγκρίνει τους Περιβαλλοντικούς Σκοπούς και Στόχους.

Ο Επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος της Τράπεζας έχει τη συνολική ευθύνη εφαρμογής του ΣΠΔ.
Είναι υπεύθυνος μεταξύ άλλων για:
•

Τη διαμόρφωση εισηγήσεων προς το Γενικό Διευθυντή Green Banking σε σχέση με την
περιβαλλοντική πολιτική, τις θεματικές περιβαλλοντικές στρατηγικές, τις κατευθύνσεις και
δράσεις βελτίωσης του ΣΠΔ, τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους.

•

Την έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βάσει των
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που έχουν αποφασισθεί.

•

Την έγκριση των εγγράφων τεκμηρίωσης του ΣΠΔ, εφόσον αυτό προβλέπεται.

•

Τον προγραμματισμό των εσωτερικών επιθεωρήσεων και τον προσδιορισμό των
εκπαιδευτικών αναγκών όσον αφορά στο ΣΠΔ και γενικότερα περιβαλλοντικά θέματα.

•

Τον εντοπισμό των νομοθετικών διατάξεων που αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
της Τράπεζας.

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΣΠΔ στην Τράπεζα έχει οριστεί Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ΥΠΔ) και έχει συσταθεί Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΟΠΔ).
Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:
•

Έχει την ευθύνη σε καθημερινή βάση για την εφαρμογή και ορθή λειτουργία του ΣΠΔ.

•

Συντονίζει την ΟΠΔ.

•

Εισηγείται, ως επικεφαλής της ΟΠΔ, για την υιοθέτηση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων
καθώς και περιβαλλοντικών προγραμμάτων για την επίτευξή τους.

Η Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει ως αντικείμενο:
•

Τον έλεγχο συμμόρφωσης της Τράπεζας με την περιβαλλοντική νομοθεσία και άλλες
περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

•

Την αναγνώριση όλων των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της Τράπεζας και
τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούν.

•

Την αξιολόγηση και κατάταξη των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας.

•

Τη διαμόρφωση εισήγησης για υιοθέτηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών αντικειμενικών
σκοπών και στόχων.

•

Τη σύνταξη των Εκθέσεων Ανασκοπήσεων του ΣΠΔ.

Η ΟΠΔ απαρτίζεται από στελέχη της Μονάδας Περιβάλλοντος, των Τεχνικών Έργων & Διοικητικής
Υποστήριξης, του Ανθρώπινου Δυναμικού, του Group IT Operations. Εντούτοις, στο ΣΠΔ εμπλέκονται
αρκετές ακόμη Διευθύνσεις της Τράπεζας.
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Για την εφαρμογή του ΣΠΔ στις διάφορες Οργανωτικές Μονάδες της Τράπεζας έχουν ορισθεί ανά
περίπτωση Συντονιστές Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (στα καταστήματα) και Υπεύθυνοι Εφαρμογής ΣΠΔ
(στα κτήρια διοίκησης).
Ο Γενικός Διευθυντής Green Banking, ο Επικεφαλής της Μονάδας Περιβάλλοντος και ο Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, συναντώνται για το συντονισμό για την ορθή λειτουργία του ΣΠΔ, ανά
15νθήμερο, ενώ κατά περίπτωση μπορούν να προσκληθούν και άλλα στελέχη που συμμετέχουν στην
εφαρμογή του ΣΠΔ.
Τέλος, η εκτίμηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Τράπεζας και η γενική παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας εφαρμογής των προγραμμάτων ανακύκλωσης, εξοικονόμησης ενέργειας, κ.ά.,
γίνονται από τον Υπεύθυνο Εκτίμησης Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος της Τράπεζας, ο οποίος είναι
επίσης στέλεχος της Μονάδας Περιβάλλοντος.
Οι ευθύνες και αρμοδιότητες του προσωπικού της Τράπεζας που διαχειρίζεται, εκτελεί, ελέγχει,
επιβεβαιώνει κ.ά., δραστηριότητες, οι οποίες έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον, περιγράφονται
στις σχετικές διαδικασίες του ΣΠΔ, καθώς και στην περιγραφή των θέσεων εργασίας του.
Η Τράπεζα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή του ΣΠΔ μέσω:
•

Της διαρκούς υποστήριξης εκ μέρους της Διοίκησης, η οποία έχει δεσμευτεί στην ακριβή
συμμόρφωση με την περιβαλλοντική πολιτική.

•

Της απόκτησης των μέσων και δεξιοτήτων (εξοπλισμός, έλεγχοι, ικανότητες προσωπικού κ.ά.)
που χρειάζονται για την επίτευξη της περιβαλλοντικής επίδοσης που προδιαγράφει η
πολιτική.

•

Της τήρησης και εφαρμογής όλων όσων προδιαγράφονται στην τεκμηρίωση του Συστήματος.
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Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις

Οι δραστηριότητες της Τράπεζας χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες Περιβαλλοντικές Πλευρές και
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, για τις οποίες επιδιώκεται να ταυτοποιούνται, να καταγράφονται και να
παρακολουθούνται συστηματικά και εν τέλει να γίνεται διαχείρισή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Τράπεζας. Ως Περιβαλλοντικές Πλευρές ορίζονται οι επί
μέρους δραστηριότητες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της Τράπεζας (π.χ. η κατανάλωση ενέργειας και η
έκλυση ρυπαντικών φορτίων, η χρήση εντύπων και χαρτιού, η κατανάλωση νερού και φυσικών πόρων,
κ.ά.), που μπορούν να αλληλεπιδράσουν, άμεσα ή έμμεσα, με το φυσικό περιβάλλον προκαλώντας
περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ως Περιβαλλοντική Επίπτωση ορίζεται κάθε αλλαγή στο περιβάλλον (θετική
ή αρνητική) που προέρχεται από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές της Τράπεζας.
Εν γένει οι περιβαλλοντικές πλευρές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της Τράπεζας διακρίνονται σε:
•

Άμεσες, που συνδέονται με αυτή καθ’ αυτήν τη λειτουργία της Τράπεζας, δηλαδή σε
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των καταστημάτων της και των κτηρίων
διοίκησης, από τις επαγγελματικές μετακινήσεις των στελεχών της κ.ά. Ως τέτοιες
χαρακτηρίζονται η κατανάλωση ενέργειας και νερού, οι εκπομπές αερίων ρυπαντών, η
κατανάλωση φυσικών πόρων, κ.ά.

•

Έμμεσες, οι οποίες σχετίζονται με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των έργων και υπηρεσιών
που χρηματοδοτεί η Τράπεζα, αλλά και των προϊόντων / υπηρεσιών που προμηθεύεται.

Στον Πίνακα 1, γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων της
Τράπεζας.
Οι περιβαλλοντικές αυτές επιπτώσεις αξιολογούνται από την Τράπεζα ως προς τη σημαντικότητά τους
λαμβάνοντας υπόψη το κανονιστικό πλαίσιο, τις απόλυτες τιμές των μετρήσιμων περιβαλλοντικών
χαρακτηριστικών (αέριοι ρύποι, ενεργειακές καταναλώσεις, ποσότητες απορριπτόμενων υλικών, κ.ά.) και
τις προτεραιότητες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά κριτήρια
που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των περιβαλλοντικών πλευρών και
επιπτώσεων από την Τράπεζα είναι περιβαλλοντικά και επιχειρηματικά και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
διαστάσεις:
•

Νομοθετική συμμόρφωση (συμμόρφωση με ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή
νομοθεσία και τοπικές νομικές απαιτήσεις).

•

Σοβαρότητα της επίπτωσης.

•

Συχνότητα / πιθανότητα να συμβεί.

•

Πεδίο αναφοράς (ποσοστό των Οργανωτικών Μονάδων της Τράπεζας που αφορά η
συγκεκριμένη πλευρά).

•

Δημόσια Εικόνα και Άποψη του Προσωπικού (επίπτωση στη δημόσια εικόνα, στα
ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και περιβαλλοντική αξιολόγηση από την πλευρά του
προσωπικού).

Κάθε περιβαλλοντική πλευρά/περιβαλλοντική επίπτωση του Οργανισμού αξιολογείται ως προς τα
προαναφερθέντα κριτήρια σε 5‐βάθμια κλίμακα βαθμολόγησης (από το 1 μέχρι το 5). Τα κριτήρια
θεωρούνται ίσης σημαντικότητας και με βάση την παραδοχή αυτή υπολογίζεται τελικά ο Συνολικός
Βαθμός Σημαντικότητας (ΣΒΣ) κάθε Περιβαλλοντικής Πλευράς / Επίπτωσης. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
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με ΣΒΣ μεγαλύτερο του 3 θεωρούνται σημαντικές και απαιτείται η υιοθέτηση άμεσων ενεργειών για τον
περιορισμό και τον έλεγχό τους. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις με ΣΒΣ μεγαλύτερο του 2 και μικρότερο ή ίσο
του 3 θεωρούνται ως μέσης σημαντικότητας και θα πρέπει μεσοπρόθεσμα να σχεδιαστούν ενέργειες για
τον έλεγχο και περιορισμό τους. Τέλος, περιβαλλοντικές επιπτώσεις με ΣΒΣ μικρότερο ή ίσο του 2,
θεωρούνται μικρής σημαντικότητας, η υιοθέτηση ενεργειών περιορισμού τους ή/και ο έλεγχός τους είναι
χρήσιμος, όμως δεν απαιτούνται άμεσα.
Οι σημαντικότερες περιβαλλοντικές πλευρές/επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της Τράπεζας
εξακολουθούν να είναι:
•

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και οι συνεπαγόμενες εκπομπές αερίων ρυπαντών.

•

Η κατανάλωση χαρτιού.

•

Η κατανάλωση και διαχείριση αναλωσίμων.
Πίνακας 1 ‐ Περιβαλλοντικές πλευρές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητες της Τράπεζας

ΣΒΣ

Κατηγοριοποίηση

Ανάλωση φυσικών πόρων για την παραγωγή ηλεκτρισμού
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CO2
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CΗ4
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση Ν2O
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση SO2
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση ΝΟx
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση PM
Ρύπανση υδατικών πόρων
Ρύπανση εδάφους
Ανάλωση φυσικών πόρων
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CO2
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CΗ4
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση Ν2O
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση SO2
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση ΝΟx
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση PM
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από την έκλυση
εκπομπών f‐gases
Συμβολή στην καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος από
την έκλυση εκπομπών CFCs

3,8

1,6

Άμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες/Έμμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες

2,8

Άμεσες

2,8

Άμεσες

Κατανάλωση καυσίμων για επαγγελματικές
μετακινήσεις με οχήματα

Ανάλωση φυσικών πόρων

2,8

Άμεσες

2,6

Εκπομπές αερίων ρύπων που συνδέονται με
τις επαγγελματικές μετακινήσεις με οχήματα

Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CO2
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CΗ4
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση Ν2O
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση SO2
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση ΝΟx
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση PM

2,4
2,4

Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες

Ανάλωση φυσικών πόρων

2,4

Άμεσες/Έμμεσες

Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CO2
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CΗ4
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση Ν2O

2,2

Έμμεσες
Έμμεσες
Έμμεσες

Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση SO2
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση ΝΟx
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση PM

2,2
2,0

Έμμεσες
Έμμεσες
Έμμεσες

Ανάλωση φυσικών πόρων

1,2

Άμεσες/Έμμεσες

Περιβαλλοντική Πλευρά
Κατανάλωση ηλεκτρισμού στα κτήρια

Εκπομπές αερίων ρύπων που συνδέονται με
την παραγωγή ηλεκτρισμού

Κατανάλωση ντίζελ στα κτήρια

Εκπομπές αερίων ρύπων που συνδέονται με
την κατανάλωση ντίζελ στα κτήρια

Συντήρηση κλιματιστικών

Κατανάλωση καυσίμων για επαγγελματικές
μετακινήσεις με αεροπλάνα

Εκπομπές αερίων ρύπων που συνδέονται με
τις επαγγελματικές μετακινήσεις με
αεροπλάνα

Κατανάλωση καυσίμων για επαγγελματικές
μετακινήσεις με άλλα μέσα (τρένα, πλοία,

Περιβαλλοντική Επίπτωση

3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,0
3,0
1,8
1,6
1,8
1,8
1,6
1,6

2,8
2,8
2,2

2,0
2,0
2,2
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λεωφορεία)

Εκπομπές αερίων ρύπων που συνδέονται με
επαγγελματικές μετακινήσεις με άλλα μέσα
(τρένα, πλοία, λεωφορεία)

Κατανάλωση νερού στις Οργανωτικές
Μονάδες
Αστικά υγρά απόβλητα από τις Οργανωτικές
Μονάδες της Τράπεζας

Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CO2
Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση CΗ4

1,2
1,2

Έμμεσες
Έμμεσες

Συμβολή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου από έκλυση Ν2O

1,2

Έμμεσες

Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση SO2

1,2

Έμμεσες

Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση ΝΟx
Ρύπανση της ατμόσφαιρας από έκλυση PM
Ρύπανση υδατικών πόρων

1,2
1,2
1,2

Έμμεσες
Έμμεσες
Έμμεσες

Ανάλωση φυσικών πόρων

2,8

Άμεσες

2,8

Άμεσες/Έμμεσες

2,2

Άμεσες

3,6
2,8

1,4

Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες
Άμεσες

2,8

Άμεσες

3,2

Άμεσες

3,2

Άμεσες

1,6

Άμεσες

1,6

Άμεσες

1,4

Άμεσες

2,2

Άμεσες

1,4

Άμεσες

1,2

Άμεσες

1,6

Άμεσες

3,0

‘Έμμεσες

Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ελεγχόμενης
διαχείρισης τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ελεγχόμενης
Χρήση καθαριστικών υλικών στα κτήρια
διαχείρισης τους
Κατανάλωση συμβατικού χαρτιού
Ανάλωση φυσικών πόρων
Κατανάλωση ανακυκλωμένου χαρτιού
Ανάλωση φυσικών πόρων
Κατανάλωση μελανιών και τόνερ
Ανάλωση φυσικών πόρων
Προμήθεια / χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού Ανάλωση φυσικών πόρων
Προμήθεια / χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού
Ανάλωση φυσικών πόρων
Προμήθεια / χρήση αναλωσίμων γραφείου
Ανάλωση φυσικών πόρων
Προμήθεια / χρήση επίπλων γραφείου
Ανάλωση φυσικών πόρων
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα αστικού τύπου
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – χαρτί
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – τόνερ και μελάνια
διαχείρισής τους
Στερεά απόβλητα – ηλεκτρικός και
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
ηλεκτρονικός εξοπλισμός
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – λαμπτήρες
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – φορητές μπαταρίες
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – μεγάλοι συσσωρευτές
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – πλαστικό
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – παλαιά έπιπλα
διαχείρισής τους
Ρύπανση του αποδέκτη σε περίπτωση μη ασφαλούς
Στερεά απόβλητα – από ανακαινίσεις κτηρίων
διαχείρισής τους
Πιστοδοτήσεις / Χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ
Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και Εξοικονόμησης Ενέργειας

2,8
2,0
2,8
2,8
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Εφαρμοστέες Νομικές Απαιτήσεις

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν συνοδεύονται εν γένει από
σημαντικές, άμεσες (λειτουργικές) περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συγκρινόμενες για παράδειγμα με
βιομηχανικές δραστηριότητες. Εντούτοις, από τη νομοθεσία επιβάλλονται συγκεκριμένες απαιτήσεις ως
προς τις περιβαλλοντικές πλευρές που σχετίζονται με τη λειτουργία και των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων και καθορίζεται το πλαίσιο για τη διαχείριση των σημαντικότερων περιβαλλοντικών φορτίων.
Ειδικότερα, προβλέπονται συγκεκριμένες απαιτήσεις για:
•

Την επαναχρησιμοποίηση υλικών και εξοπλισμού και την ανακύκλωση αποβλήτων.

•

Τη συντήρηση του εξοπλισμού.

•

Τον έλεγχο και τη διαχείριση ουσιών που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και
στην καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.

•

Την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και των ενεργειακών ελέγχων.

•

Την αδειοδότηση συγκεκριμένων κατηγοριών εξοπλισμού.

•

Την περιβαλλοντική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας που διαθέτουν οι οργανισμοί
(αποφυγή πρόκλησης ζημίας οφειλόμενης σε αυτήν).

•

Την περιβαλλοντική αδειοδότηση κτηρίων γραφείων μεγάλης επιφάνειας.

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται εν συντομία το εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την προστασία του
περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις από τη λειτουργία της Τράπεζας.
Πίνακας 2 ‐ Εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με τις επιπτώσεις από τη
λειτουργία της Τράπεζας

Θεματικό πεδίο

Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
ανακύκλωση πλαστικού

Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
ανακύκλωση φορητών μπαταριών

Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
ανακύκλωση ηλ. στηλών‐
συσσωρευτών επαγγελμ. χρήσης
(γραφείου)
Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
επαναχρησιμοποίηση‐ανακύκλωση
μελανιών και τόνερ

2

Σχετικές Ρυθμίσεις
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 122), ν.2939/2001‐ΚΥΑ
9268/2007‐ν.3854/2010, ΚΥΑ 50910/2003,
ν.4042/2012, οδηγίες 94/62 και τροποπ.
2004/12‐2008/98, Απόφαση 2001/118/ΕΚ
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 12), ν.2939/2001‐
ν.3854/2010, ΚΥΑ 41624/2010, ΚΥΑ 50910/2003,
ΚΥΑ 13588/2006, ΚΥΑ 24944/2006, ν.4042/2012,
οδηγίες 2006/66‐2008/103, Απόφαση
2001/118/ΕΚ
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 12), ν.2939/2001‐
ν.3854/2010, ΚΥΑ 41624/2010, ΚΥΑ 50910/2003,
ΚΥΑ 13588/2006, ΚΥΑ 24944/2006, ν.4042/2012,
οδηγίες 2006/66‐2008/103, Απόφαση
2001/118/ΕΚ
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 12), ν.2939/2001‐ΚΥΑ
9268/2007‐ν.3854/2010, ΚΥΑ 50910/2003,
ν.4042/2012, οδηγίες 94/62 και τροποπ.
2004/12‐2008/98, Απόφαση 2001/118/ΕΚ

Κύρια πρόβλεψη/ενέργεια
Οι συσκευασίες από πλαστικό παραδίδονται
(μέσω αδειοδοτημένων εταιριών συλλογής‐
μεταφοράς) σε αδειοδοτημένες μονάδες
ανακύκλωσης/συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης‐ανακύκλωσης.
Η συλλογή των μπαταριών οργανώνεται σε
συνεργασία με εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης.
Η συλλογή των ηλ. στηλών‐συσσωρευτών
(γραφείου) οργανώνεται σε συνεργασία με
εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης.
Τα μελανοδοχεία και τόνερ παραδίδονται
(μέσω αδειοδοτημένων εταιριών συλλογής‐
μεταφοράς) σε αδειοδοτημένες
εγκαταστάσεις επαναχρησιμοποίησης‐
ανακύκλωσης.

Η παρ. 1 του άρθρου 12 καταργήθηκε, βλ. άρθρο 59 παρ. 1 του ν. 4042/2012. Η παρατήρηση ισχύει για όλες τις
αναφορές που γίνονται στον Πίνακα 2 στο άρθρο 12 του ν. 1650/1986.
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Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
ανακύκλωση χαρτιού

Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
εναλλακτική διαχείριση‐ανακύκλωση
ΑΗΗΕ
Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
εναλλακτική διαχείριση‐ανακύκλωση
φωτιστικών ειδών‐λαμπτήρων
Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
εναλλακτική διαχείριση ειδών
επίπλωσης
Έλεγχος‐ανάκτηση φθοριούχων αερίων
θερμοκηπίου (από εξοπλισμό ψύξης‐
κλιματισμού‐πυροπροστασίας)
Διαχείριση ελεγχόμενων ουσιών που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος,
σε εγκαταστάσεις κλιματισμού‐ψύξης‐
πυρόσβεσης (και πυροσβεστήρες)
Συντήρηση‐έλεγχοι εγκαταστάσεων
θέρμανσης (λεβήτων), κλιματισμού

Χρήση εφεδρικών σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής (Η/Ζ)

ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 12), ν.2939/2001‐ΚΥΑ
9268/2007‐ν.3854/2010, ΚΥΑ 50910/2003,
ν.4042/2012, οδηγίες 94/62 και τροποπ.
2004/12‐2008/98, Απόφαση 2001/118/ΕΚ
ΠΔ 117/2004, ΚΥΑ 12145/2004, ΠΔ 15/2006,
ν.4042/2012, οδηγίες 2002/95‐2002/96‐
2003/108‐2011/65‐2012/19, Απόφαση
2001/118/ΕΚ
ΠΔ 117/2004 (Παράρτημα ΙΑ, Κατηγορία 5), ΚΥΑ
12145/2004, ΠΔ 15/2006, ΥΑ 133480/2011,
ν.4042/2012,
οδηγίες 2002/95‐2002/96‐2003/108‐2011/65‐
2012/19, Απόφαση 2001/118/ΕΚ
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 12), ν.2939/2001‐ΚΥΑ
9268/2007‐ν.3854/2010, ΚΥΑ 50910/2003,
Κανονισμοί Καθαριότητας Δήμων, ν.4042/2012,
οδηγία 2008/98, Απόφαση 2001/118/ΕΚ
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 8), ΚΥΑ 18694/2012,
Κανονισμός (ΕΚ) 842/2006, Κανονισμοί (ΕΚ)
1497/2007‐1516/2007, Κανονισμοί (ΕΚ)
303/2008‐304/2008‐308/2008
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 8), ΚΥΑ 37411/2007,
Κανονισμός (ΕΚ) 1005/2009
ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 8, παρ. δ), ν. 3661/2008
(ιδ. άρθρα 7‐9)‐ν.3851/20103, ΚΥΑ 5825/2010,
ΠΔ 100/2010, ΥΑ 189533/2011, ΥΑ 1192/2012,
ν.4111/2013 (άρθρο 31), ν.4122/2013 (ιδ. άρθρα
14‐16)
ν.2244/1994, ν.2773/1999 (ιδ. άρθρο 10), ΥΑ
17951/2000 (ιδ. άρθρο 22), ν.3468/2006 (ιδ.
άρθρα 8 και 28), ΥΑ 25131/2009,
ν.4001/2011(άρθρο 132)

Η συλλογή των φωτιστικών ειδών
οργανώνεται σε συνεργασία με εγκεκριμένο
σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Επαναχρησιμοποίηση παλαιών
επίπλων/παράδοσή τους σε αρμόδιες
υπηρεσίες των Δήμων
Συντήρηση‐έλεγχοι‐ανάκτηση από
πιστοποιημένες επιχειρήσεις/Τήρηση
αρχείων δεδομένων/Δελτία ελέγχου ψυκτικής
εγκατάστασης και εγκατάστασης κλιματισμού
Συντήρηση‐έλεγχοι από εξειδικευμένες
εταιρίες‐προσωπικό
Αρχεία δεδομένων/Δελτία ψυκτικής
εγκατάστασης‐κλιματισμού‐πυρόσβεσης
Συμπλήρωση σχετικών φύλλων
συντήρησης/Τήρηση αρχείων συντήρησης‐
ελέγχου

Aποφάσεις (πλέον, Βεβαιώσεις) εξαίρεσης

ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 12), ν.2939/2001‐
ν.3854/2010, ΚΥΑ 50910/2003, ΚΥΑ 36259/2010,
ν.4030/2011(άρθρο 40), οδηγία 2008/98 (ιδ.
άρθρο 11), Απόφαση 2001/118/ΕΚ
ΠΔ 1180/81, ν.1650/1986 (ιδ. άρθρο 14), ΠΔ
14/1999
ΠΔ 148/2009, οδηγία 2004/35

Λήψη προληπτικών μέτρων ελέγχου

ν.4014/2011, ΥΑ 1958/2012, ΥΑ 20741/2012,
ΚΥΑ 48963/2012, οδηγία 2011/92

Τήρηση ισχύουσας διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια

Περιορισμός πτητικών οργανικών
ενώσεων (ΠΟΕ) από χρήση οργανικών
διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης

ΚΥΑ 437/2006‐ΚΥΑ 287/2010‐ΚΥΑ 120/2012,
οδηγίες 2004/42‐2010/79

3

Η συλλογή των ΑΗΗΕ οργανώνεται σε
συνεργασία με εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης.

Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για
κατασκευή νέου κτηρίου/κτηριακής μονάδας,
ριζική ανακαίνιση κτηρίου/κτηριακής
μονάδας, αγοραπωλησίες/νέες μισθώσεις
κτηρίων‐τμημάτων τους
Ανάπτυξη προγραμμάτων εξοικονόμησης
ενέργειας (λαμπτήρες, αισθητήρες, κ.ά.)
Οι προβλεπόμενες οριακές τιμές και η
επισήμανση των προϊόντων λαμβάνονται
υπόψη κατά την προμήθειά τους και κατά την
ανάθεση‐επίβλεψη σχετικών εργασιών.
Η συλλογή των ΑΕΚΚ οργανώνεται σε
συνεργασία με εγκεκριμένα συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης/ αδειοδοτημένες
εταιρίες συλλογής‐μεταφοράς.
Λαμβάνονται ‐εφόσον απαιτείται‐
συμπληρωματικά μέτρα.

ν.3661/2008‐ν.3851/2010, ΚΥΑ 5825/2010, ΥΑ
17178/2010, ΠΔ 100/2010, Εγκ. ΥΠΕΚΑ
2279/22.12.2010, Εγκ. ΥΠΕΚΑ 382/12.01.2012,
ΠΟΛ 1018/13.01.2012, ΥΑ 1192/2012,
ν.4111/2013 (άρθρο 31), ν.4122/2013, οδηγίες
2002/91‐2010/31(‐2012/27)

Διαχείριση στερεών αποβλήτων:
εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
εκσκαφών‐κατασκευών‐κατεδαφίσεων
(ΑΕΚΚ)
Μέτρα ηχομόνωσης‐ηχοπροστασίας
(ιδ. από κλιματιστικά)
Πρόληψη πρόκλησης ζημίας σε
έδαφος/ύδατα
Περιβαλλοντική αδειοδότηση κτηρίων
(γραφείων) μεγάλης επιφάνειας
(≥10.000τ.μ. συνολικής δόμησης)

Το χαρτί παραδίδεται (μέσω αδειοδοτημένων
εταιριών συλλογής‐μεταφοράς) σε
αδειοδοτημένες μονάδες
ανακύκλωσης/συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης‐ανακύκλωσης.

Τα άρθρα 1 έως 12 του ν. 3661/2008 και το άρθρο 10 του ν. 3851/2010 καταργήθηκαν, βλ. άρθρο 22 του ν.
4122/2013. Η παρατήρηση ισχύει για όλες τις αναφορές που γίνονται στον Πίνακα 2 στους νόμους 3661/2008 και
3851/2010.
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Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι – Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Σε ετήσια βάση η Τράπεζα θέτει περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.
Επιδιώκεται η συστηματική παρακολούθηση και ο περιορισμός των σημαντικών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Τράπεζας, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό
στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. Η επίτευξη των περιβαλλοντικών αυτών στόχων
γίνεται μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, για τα οποία
προϋπολογίζονται οι απαραίτητοι χρηματικοί πόροι και ενεργοποιείται το κατάλληλο προσωπικό. Στον
Πίνακα 3 συνοψίζονται οι βασικοί περιβαλλοντικοί στόχοι και τα αντίστοιχα περιβαλλοντικά
προγράμματα της Τράπεζας για το 2013.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί πως θα διαχειριστεί με προσοχή τη διαδικασία ενσωμάτωσης των
δραστηριοτήτων της πρώην ΑΤΕbank και των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, με παράλληλο στόχο τη
δημιουργία αξίας και ευκαιριών για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η συνένωση με την πρώην ΑΤΕbank, η
απόκτηση του δικτύου καταστημάτων και των δραστηριοτήτων των 3 κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα
και η εξαγορά της Millennium Bank στην Ελλάδα, δημιουργούν νέες προκλήσεις και προοπτικές για τη
λειτουργία ενός διευρυμένου και ενιαίου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Με τις κατάλληλες
προσαρμογές και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων, είναι βέβαιο πως η νέα Τράπεζα που
προέκυψε θα εξακολουθήσει να πρωταγωνιστεί σε περιβαλλοντικές επιδόσεις.
Πίνακας 3 ‐ Περιβαλλοντικοί στόχοι και περιβαλλοντικά προγράμματα της Τράπεζας Πειραιώς για το 2013

Περιβαλλοντικές
Πλευρές /
Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Περιβαλλοντικός Στόχος

Ημερομηνία
Ολοκλήρωσης

Περιβαλλοντικά
Προγράμματα

Στερεά απόβλητα – χαρτί

5% αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης / κατανάλωσης
χαρτιού σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο των
πιστοποιημένων υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Προγράμματα
ανακύκλωσης χαρτιού

Στερεά απόβλητα ‐
μελανοδοχεία και τόνερ

3% αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης / κατανάλωσης
μελανοδοχείων και τόνερ σε σχέση με το προηγούμενο έτος
στο σύνολο των πιστοποιημένων υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Προγράμματα
ανακύκλωσης
μελανοδοχείων και τόνερ

Στερεά απόβλητα ‐
πλαστικό

10% αύξηση της ανακύκλωσης πλαστικού σε σχέση με το
προηγούμενο έτος στο σύνολο των πιστοποιημένων
υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Προγράμματα
ανακύκλωσης πλαστικού

Στερεά απόβλητα – φορητές
μπαταρίες

10% αύξηση της κατά κεφαλήν ποσότητας μπαταριών που
ανακυκλώνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο
σύνολο των πιστοποιημένων υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Προγράμματα
ανακύκλωσης μπαταριών

Στερεά απόβλητα ‐
λαμπτήρες

20% αύξηση της ανακύκλωσης λαμπτήρων σε σχέση με το
προηγούμενο έτος στο σύνολο των πιστοποιημένων
υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Προγράμματα
ανακύκλωσης
λαμπτήρων

Στερεά απόβλητα –
ηλεκτρικός και
ηλεκτρονικός εξοπλισμός

100% ανακύκλωση των αποσυρόμενων Α.Η.Η.Ε.

12/2013

Προγράμματα
ανακύκλωσης Α.Η.Η.Ε.

Στερεά απόβλητα – μεγάλοι
συσσωρευτές

100% ανακύκλωση μεγάλων συσσωρευών

12/2013

Προγράμματα
ανακύκλωσης μεγάλων
συσσωρευών

Φυσικοί Πόροι ‐ Χαρτί
(συμβατικό και
ανακυκλωμένο)

5% μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης χαρτιού σε
σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο των
πιστοποιημένων υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Πρόγραμμα
εξοικονόμησης χαρτιού
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Φυσικοί Πόροι ‐
Κατανάλωση
μελάνοδοχείων & toner

5% μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης μελάνοδοχείων
& toner σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο των
πιστοποιημένων υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Μετατροπή διαδικασιών
που αφορούν τη
λειτουργία του
εκτυπωτικού εξοπλισμού

Κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας και
συνεπαγόμενες εκπομπές
αερίων ρυπαντών

Διατήρηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας σε σταθερά επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο
έτος στο σύνολο των πιστοποιημένων υποδομών της
Τράπεζας

12/2014

Προγράμματα
Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κατανάλωση νερού

Μείωση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης νερού κατά 5% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο των
πιστοποιημένων υποδομών της Τράπεζας

12/2014

Προγράμματα
Εξοικονόμησης Νερού

Εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση

Παρακολούθηση νέου εκπαιδευτικού προγράμματος για το
ΣΠΔ από όλους τους νέους ΣυΠΔ

12/2013

Πρόγραμμα
περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης

Εκπομπές αερίων ρύπων
που συνδέονται με
μετακινήσεις λόγω
εκπαίδευσης

Μείωση των μετακινήσεων για εκπαίδευση κατά 5% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο των
πιστοποιημένων υποδομών της Τράπεζας

12/2013

Πρόγραμμα μείωσης
μετακινήσεων λόγω
εκπαίδευσης

Όλες οι Περιβαλλοντικές
Πλευρές

Το 100% των κτηρίων διοίκησης και των καταστημάτων της
Τράπεζας να συνυπολογίζεται στο συνολικό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα

12/2013

Υπολογισμός του
Περιβαλλοντικού
Αποτυπώματος των νέων
κτηριακών υποδομών

Όλες οι Περιβαλλοντικές
Πλευρές

Το 100% των κτηρίων διοίκησης και των καταστημάτων της
Τράπεζας να ενσωματωθούν στο ΣΠΔ

03/2014

Ενσωμάτωση νέων
καταστημάτων στο ΣΠΔ
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Ανάλυση Περιβαλλοντικής Επίδοσης

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Τράπεζας Πειραιώς για το έτος 2012.
Με απόφαση της Διοίκησης, η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται για τη δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της, καθώς και των μέτρων που λαμβάνει για τον
περιορισμό τους.

9.1

Διαχείριση Πρώτων Υλών, Φυσικών & Ενεργειακών Πόρων

Ενέργεια
Οι ενεργειακοί πόροι που χρησιμοποιούνται
στις διάφορες δραστηριότητες της Τράπεζας
είναι κυρίως ηλεκτρική ενέργεια σε όλα τα
κτήρια, ενώ σε περίπου 20 κτήρια
καταναλώνεται πετρέλαιο για θέρμανση
χώρων αλλά και για τη λειτουργία γεννητριών
σε έκτακτες περιπτώσεις. Πετρελαιοειδή
(κυρίως βενζίνη) καταναλώνονται για τη
μετακίνηση του προσωπικού σε διάφορες
επαγγελματικές
και
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνεται σε όλα τα
κτήρια για φωτισμό, τη λειτουργία
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί
υπολογιστές,
εκτυπωτές,
φωτοτυπικά
μηχανήματα, κ.ά.), κλιματισμό (κεντρικά
συστήματα και αυτόνομες μονάδες), ενώ
στην μεγάλη πλειονότητα των κτηρίων
χρησιμοποιείται και για θέρμανση χώρων. Η
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
σε όλα τα κτήρια της Τράπεζας στην Ελλάδα
ανήλθε το 2012 σε 32,57 GWh (Εικόνα 10),
ελαφρά χαμηλότερη σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
2011

2012

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας (GWh)

32,77

32,57

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας (kWh/m2)

177

190

*

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής
6.310
6.646
ενέργειας (kWh/εργαζ)
Πίνακας 4 ‐ Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Εικόνα 10 ‐ Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
*

Έγινε επικαιροποίηση των επιδόσεων για το 2011 σε σχέση
με αυτά που είχαν δημοσιευθεί στην Περιβαλλοντική
Δήλωση του προηγούμενου έτους, καθώς παραλήφθηκαν
καθυστερημένοι λογαριασμοί.

Παρά τη μείωση της συνολικής επιφάνειας των Οργανωτικών Μονάδων της Τράπεζας, οι αυξημένες
ανάγκες για ψύξη τη χρονική περίοδο Ιουνίου‐Σεπτεμβρίου 20124, αλλά και οι αυξημένες δραστηριότητες
στην Τράπεζα, λόγω της οικονομικής συγκυρίας και των ενεργειών για την ενσωμάτωση της πρώην
ATEBank, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας κατά 7
περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με πέρσι, αγγίζοντας τις 190 kWh/m2. Ομοίως, η ανά
εργαζόμενο κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια, υπολογίσθηκε για το 2012 σε 6.646
kWh/εργαζόμενο (Πίνακας 4).

4

Συγκρίνοντας τις βαθμοημέρες ψύξης των ετών 2011 και 2012 που αφορούν στην περιοχή του κέντρου των Αθηνών ‐
μια περιοχή στην οποία εργάζονται περισσότεροι από 1.700 εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς‐ παρατηρείται μια
αύξηση της τάξης του 25%.
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Παρόλο που ντίζελ καταναλώνεται σε
περίπου 20 κτήρια της Τράπεζας στην
Ελλάδα, η μεγάλη αύξηση της τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης εντός του 2012
είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της
χρήσης του, όπου ήταν δυνατόν, και την
αντικατάστασή του με κοινά κλιματιστικά.
(Εικόνα 11). Το 2012 η κατανάλωση
πετρελαίου παρουσίασε μείωση της τάξης
του 12% σε σχέση με το 2011.

111

Εικόνα 11 ‐ Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης

Όσον αφορά στις επαγγελματικές οδικές
μετακινήσεις
των
εργαζομένων
οι
συνολικές
καταναλώσεις
καυσίμων
εκτιμώνται κατά προσέγγιση βάσει
στατιστικών
στοιχείων
που
συγκεντρώνονται από την Τράπεζα για τις
μετακινήσεις του προσωπικού.
Εικόνα 12 ‐ Επαγγελματικές και εκπαιδευτικές μετακινήσεις
Συγκεκριμένα, η Τράπεζα για τις
με αυτοκίνητο
επαγγελματικές ανάγκες του προσωπικού
της χρησιμοποιεί 543 εταιρικά αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα καλύπτει το σύνολο των δαπανών σημαντικού
αριθμού στελεχών για καύσιμα, καθώς χρησιμοποιούν τα ΙΧ αυτοκίνητά τους για τις επαγγελματικές
μετακινήσεις τους. Έτσι, για το 2012 υπολογίστηκε ότι η κατανάλωση βενζίνης για τις επαγγελματικές
μετακινήσεις του προσωπικού έφτασε τα 599.000lt. Αν σε αυτά συνυπολογιστούν και περίπου 23.000lt
βενζίνης τα οποία καταναλώθηκαν για τις εκπαιδευτικές μετακινήσεις5 του προσωπικού η συνολική
κατανάλωση βενζίνης για τη μετακίνηση των στελεχών της Τράπεζας το 2012 ανήλθε σε περίπου 622.000lt
(Εικόνα 12).

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με τη χρήση προγραμμάτων e‐learning αποφεύχθηκαν το 2012 συνολικές
μετακινήσεις της τάξεως των 1.930.000 χιλιομέτρων από τους εκπαιδευόμενους, επιβεβαιώνοντας, για
ακόμη ένα έτος, τη βαρύτητα που έχει δώσει η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη
προγραμμάτων e‐learning.

Αεροπορικές μετακινήσεις
Για τον υπολογισμό των αεροπορικών
μετακινήσεων για επαγγελματικούς λόγους
Έτος
2011
2012
των στελεχών της Τράπεζας γίνεται
Συνολικά χιλιόμετρα που
1.656.537 1.503.346
διανύθηκαν (km)
αναλυτική
καταγραφή
όλων
των
Χιλιόμετρα ανά εργαζόμενο
αεροπορικών
διαδρομών
που
319
307
(km/εργαζόμενο)
πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια
Συνολική κατανάλωση jet
του έτους βάσει στοιχείων που δίνονται από
fuel για επαγγελματικές
66
60
μετακινήσεις (t)
συνεργαζόμενο ταξιδιωτικό γραφείο. Έτσι,
Πίνακας 5 – Αεροπορικές μετακινήσεις
για το 2012 υπολογίστηκε ότι τα στελέχη της
Τράπεζας
διήνυσαν
συνολικά
1,5
εκατομμύρια χιλιόμετρα. Συνολικά, σε σύγκριση με πέρσι, διανύθηκαν 9% λιγότερα χιλιόμετρα. Το
συγκεκριμένο αποδίδεται κυρίως στην προσπάθεια της Τράπεζας για μείωση λειτουργικού κόστους λόγω
5

Ως εκπαιδευτική μετακίνηση ορίζεται η μετακίνηση που πραγματοποιεί ένας εργαζόμενος από το κατάστημα/κτήριο
διοίκησης στο οποίο εργάζεται μέχρι το αντίστοιχο εκπαιδευτικό κέντρο της Τράπεζας. Περισσότερα από 290.000
χιλιόμετρα μετ’ επιστροφής διανύθηκαν οδικώς για τις ανάγκες εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
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της οικονομικής κρίσης που πλήττει την εγχώρια αλλά και παγκόσμια οικονομία. Η μέση διανυόμενη
απόσταση ανά εργαζόμενο για το 2012 ανήλθε σε 307 χιλιόμετρα (Πίνακας 5). Πραγματοποιώντας
συγκεκριμένες παραδοχές για τον τύπο του χρησιμοποιούμενου αεροσκάφους (θεωρήθηκε ως τύπος το
Β737‐400 που χρησιμοποιείται τόσο σε πτήσεις εσωτερικού, όσο και σε πτήσεις προς την Ευρώπη και τη
Μέση Ανατολή, που είναι οι προορισμοί της πλειονότητας των ταξιδιών που πραγματοποιούν τα στελέχη
της Τράπεζας) υπολογίσθηκε ότι η κατανάλωση καυσίμου που αντιστοιχεί στις μετακινήσεις των στελεχών
της Τράπεζας αντιστοιχεί σε 60t καυσίμου αεροπορίας (jet fuel) για το 2012.
Είναι προφανές ότι πρόσθετες ποσότητες καυσίμων και ενεργειακών πόρων χρησιμοποιούνται κατά την
μετακίνηση των στελεχών και εργαζομένων της Τράπεζας από το σπίτι προς την εργασία τους και
αντίστροφα (όταν τα στελέχη χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς ή ΙΧ οχήματα για τη μετακίνηση
των οποίων δεν λαμβάνουν αποζημίωση αγοράς καυσίμου). Εντούτοις, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
που να επιτρέπουν τον υπολογισμό των ποσοτήτων των καυσίμων της κατηγορίας αυτής.

Νερό
Το νερό που καταναλώνεται στα κτήρια της Τράπεζας στην Ελλάδα, προέρχεται από τα αντίστοιχα δίκτυα
ύδρευσης των πόλεων και χρησιμοποιείται κυρίως για τον καθαρισμό των χώρων, καθώς και για την
ατομική υγιεινή. Έτσι, για το 2012 η συνολική
εκτιμηθείσα 6 ποσότητα
νερού
που
καταναλώθηκε στους χώρους της Τράπεζας
ανήλθε σε 36.127m3 (Εικόνα 13). Η μείωση
που παρατηρείται, της τάξης του ‐15%,
οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση της
κατανάλωσης νερού στις 2 μεγαλύτερες
κτηριακές μονάδες της Τράπεζας. Η ανά
Εικόνα 13 ‐ Συνολική κατανάλωση νερού
εργαζόμενο κατανάλωση νερού το 2012
3
έφθασε τα 7,4m /εργ., ενώ η ανά μονάδα
επιφάνειας κατανάλωση στα 0,21m3/m2
Κατανάλωση νερού
(Πίνακας 6).
Έτος

2011

2012

Κατανάλωση νερού ανά
Εντός
του
2012
ολοκληρώθηκε
η
8,3
7,4
εργαζόμενο (m3/εργαζ.)
εγκατάσταση της πιλοτικής εφαρμογής σε 10
Κατανάλωση νερού ανά μονάδα
καταστήματα της Αττικής, η οποία στοχεύει
1,23
0,21
επιφάνειας (m3/m2)
στην παρακολούθηση όχι μόνο της
Πίνακας 6 ‐ Δείκτες κατανάλωσης νερού
ενεργειακής κατανάλωσης, αλλά και της
κατανάλωσης νερού. Έτσι, για πρώτη φορά εγκαθίσταται μετρητικό σύστημα με το οποίο θα μπορούν να
εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τη συμπεριφορά των εργαζομένων σε σχέση με την κατανάλωση
νερού στους εργασιακούς χώρους.

6

Ο υπολογισμός της κατανάλωσης νερού για το έτος 2012 έγινε μέσω της Βάσης Δεδομένων Υπολογισμού
Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος. Η κατανάλωση νερού αφορά σε στοιχεία κατανάλωσης για το 2011 και 2012, βάσει
λογαριασμών που έχουν παραληφθεί έως τις αρχές Απριλίου 2013.
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Αναλώσιμα υλικά
Στην Τράπεζα Πειραιώς καταναλώνονται
σημαντικές ποσότητες τόσο συμβατικού όσο και
ανακυκλωμένου, μη χλωριωμένου χαρτιού. Κάθε
Ανακυκλωμένο
χρόνο
ο
υπολογισμός
της
συνολικής
χαρτί
κατανάλωσης χαρτιού προκύπτει από το
άθροισμα των δεδομένων που λαμβάνονται από
Συμβατικό χαρτί
τις συνδρομές εφημερίδων, τη χρήση
αναλώσιμων ειδών και έντυπων συναλλαγών,
καθώς και το χαρτί από τις δραστηριότητες για
Εικόνα 14 ‐ Κατανομή κατανάλωσης χαρτιού
λόγους marketing. Το ανακυκλωμένο χαρτί που
προμηθεύεται η Τράπεζα είναι αυτό που
Χαρτί
χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά ως χαρτί
Έτος
2011
2012
γραφής Α3 και Α4 και είναι 100% μη
Κατανάλωση συμβατικού
χλωριωμένο.
χαρτιού (kg/εργαζόμενο)

33

29

Το 2012 η συνολική κατανάλωση συμβατικού
Κατανάλωση ανακυκλωμένου
70
64
χαρτιού (kg/εργαζόμενο)
χαρτιού έφθασε τους 144t, ενώ η κατανάλωση
ανακυκλωμένου χαρτιού τους 315t. Σε σύγκριση
Πίνακας 7 ‐ Κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόμενο
με τα δεδομένα του 2011, η μείωση που
παρατηρήθηκε άγγιξε τις 14 ποσοστιαίες
Μελάνια / τόνερ
μονάδες, κι αυτό είναι λογικό καθώς χρόνο με το
Έτος
2011
2012
χρόνο όλο και περισσότερες διαδικασίες στην
Τράπεζα γίνονται ηλεκτρονικά. Το ποσοστό
Κατανάλωση μελανιών και τόνερ
21.373
19.146
(τεμάχια)
χρήσης ανακυκλωμένου, μη χλωριωμένου,
έναντι του συμβατικού χαρτιού έφτασε το 69%
Κατανάλωση μελανιών και τόνερ
4,1
3,9
(τεμάχια/εργαζόμενο)
(Εικόνα 14), σε σχέση με το 2011 που ήταν 68%.
Πίνακας 8 ‐ Κατανάλωση μελανιών και τόνερ
Πέρα από τα απόλυτα μεγέθη, στον Πίνακα 7
παρουσιάζονται και οι δείκτες κατανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο.
Όσον αφορά στην κατανάλωση μελανιών και τόνερ, το 2012 υπήρξε περαιτέρω μείωση της τάξης του 10%
(Πίνακας 8), καθώς εντός του έτους πραγματοποιήθηκε επέκταση της εφαρμογής Managed Print Services7
σε 5 κτήρια διοίκησης ενώ εντάχθηκαν σε πιλοτική φάση λειτουργίας και ορισμένα καταστήματα, με κύριο
στόχο την περαιτέρω εξοικονόμηση αναλωσίμων αλλά και την αύξηση της παραγωγικότητας. Μέχρι
στιγμής για στοιχεία που αφορούν τα 7 κτήρια διοίκησης ο συνολικός αριθμός των συσκευών έχει μειωθεί
κατά 78%.

9.2

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Αέριοι ρυπαντές
Βασικές πηγές έκλυσης αερίων ρυπαντών από τις δραστηριότητες της Τράπεζας είναι οι ακόλουθες:

7

•

Κατανάλωση ντίζελ στα κτήρια για θέρμανση χώρων ή σε γεννήτριες (η/ζ).

•

Εμμέσως, από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε όλα τα κτήρια της Τράπεζας.

Με τον όρο Managed Print Services εννοούμε την κατάργηση όλων των προσωπικών εκτυπωτών και την
αντικατάστασή τους από ισχυρά κεντρικά πολυμηχανήματα των οποίων την ευθύνη λειτουργίας έχει η προμηθεύτρια
εταιρεία.
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•

Κατανάλωση καυσίμων (βενζίνης, αεροπορικών καυσίμων κ.ά.) για τις μετακινήσεις των
εργαζομένων σε επαγγελματικά και εκπαιδευτικά ταξίδια.

•

Κατανάλωση καυσίμων (βενζίνης, πετρελαίου κίνησης κ.ά.) από τις μετακινήσεις των
εργαζομένων από το σπίτι στην εργασία τους και αντίστροφα.

Όπως
ήδη
αναφέρθηκε,
οι
καταναλισκόμενες ποσότητες πετρελαίου
θέρμανσης είναι σχετικά μικρές, αφού
περίπου 20 από τα συνολικά 343 κτήρια
της Τράπεζας χρησιμοποιούν τον
ενεργειακό αυτόν πόρο για θέρμανση
των εγκαταστάσεών τους. Οι συνολικές
εκπομπές αερίων ρυπαντών από την
καύση του ντίζελ παρουσιάζονται στον
Πίνακα 9, χρησιμοποιώντας τους
αντίστοιχους συντελεστές εκπομπής που
προτείνονται από τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Διακυβερνητικής Επιτροπής
για την Κλιματική Αλλαγή του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (IPCC,
2006) για το καύσιμο αυτό.

2011

2012

CO2 (t/έτος)

341

300

CH4 (kg/έτος)

13,8

12,2

N2O (kg/έτος)

2,8

2,5

SO2 (t/έτος)

0,21

0,19

NOx (t/έτος)

0,22

0,19

PM (t/έτος)
0,01
0,01
Πίνακας 9 ‐ Εκπομπές αερίων ρυπαντών από την κατανάλωση
ντίζελ
2011

2012

CO2 (t/έτος)

26.711

26.542

CH4 (kg/έτος)

311

309

N2O (kg/έτος)

285

283

SO2 (t/έτος)

91

91

NOx (t/έτος)

63

62

PM (t/έτος)
15
15
Πίνακας 10 ‐ Εκπομπές αερίων ρυπαντών από την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας*

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί τη βασική
πηγή που χρησιμοποιείται για την
*
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της
Οι εκπομπές του 2011 έχουν επικαιροποιηθεί σε σχέση με την
προηγούμενη Περιβαλλοντική Δήλωση, λόγω της αναθεώρησης των
Τράπεζας Πειραιώς και όλα τα κτήριά της
μέσων συντελεστών εκπομπής του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος για
τροφοδοτούνται μέσω του δικτύου
το συγκεκριμένο έτος.
χαμηλής τάσης. Παρά το ότι στους
χώρους κατανάλωσής της η ηλεκτρική ενέργεια δεν συνδέεται με την έκλυση αερίων ρυπαντών, εντούτοις
ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής θεωρείται μία από τις σημαντικότερες πηγές αερίων ρυπαντών,
ιδιαίτερα όταν η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται στη χρήση ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης,
πετρέλαιο κ.ά.). Στην Ελλάδα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνεπάγεται σημαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, δεδομένου ότι στο διασυνδεδεμένο ηπειρωτικό σύστημα της χώρας η παραγωγή ηλεκτρισμού
βασίζεται κυρίως στη χρήση λιγνίτη και φυσικού αερίου και δευτερευόντως στη χρήση πετρελαίου,
υδροηλεκτρικών και άλλων ΑΠΕ, ενώ στα αυτόνομα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών η
ηλεκτροπαραγωγή γίνεται κυρίως μέσω πετρελαϊκών μονάδων και κάποιων αιολικών πάρκων. Έτσι, η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια της Τράπεζας συνεπάγεται έκλυση αερίων ρυπαντών στους
συμβατικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος. Οι εκπομπές
αυτές υπολογίσθηκαν, στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, στη βάση των μέσων συντελεστών εκπομπής
του ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος (λαμβάνοντας υπόψη το μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής διαφορετικών
τεχνολογιών και καυσίμων και των εκπομπών
Μετακινήσεις
Μετακινήσεις
που καταγράφονται στην ετήσια Εθνική
με οχήματα
με αεροπλάνα
Έκθεση Απογραφής Εκπομπών Αερίων
2011
2012
2011
2012
Θερμοκηπίου) οι οποίοι αφορούν το έτος
CO2 (t/έτος)
1436
1412
206,8
187,7
2010 και παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.
CH4 (kg/έτος)
506
498
‐
‐
Όσον αφορά στις εκπομπές αερίων ρυπαντών
από τις μετακινήσεις των εργαζομένων

N2O (kg/έτος)

190

187

‐

‐

SO2 (t/έτος)

0,1

0,1

0,066

0,060

NOx (t/έτος)

5,1

5,0

0,679

0,616

PM (t/έτος)
0,0
0,0
‐
‐
Πίνακας 11 ‐ Εκπομπές αερίων ρυπαντών από τις
επαγγελματικές μετακινήσεις στελεχών της Τράπεζας
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(οχήματα και αεροπορικά ταξίδια), αυτές παρουσιάζονται στον Πίνακα 11. Οι υπολογιζόμενες εκπομπές
από τις μετακινήσεις του προσωπικού είναι σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με αυτές που συνδέονται με
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, με την εξαίρεση των περιπτώσεων του CH4 (καθώς οι μετακινήσεις
με οχήματα συνιστούν τη σημαντικότερη πηγή έκλυσης του ρύπου αυτού) και του N2O.

Υγρά απόβλητα
Τα υγρά απόβλητα από τις δραστηριότητες της Τράπεζας περιορίζονται σε αστικά υγρά απόβλητα, από
τους χώρους υγιεινής, την καθαριότητα και το νερό που χρησιμοποιείται στα συστήματα θέρμανσης και
ψύξης των κτηρίων. Το σύνολο σχεδόν (σε ποσοστό άνω του 95%) των υγρών αποβλήτων από τα κτήρια
της Τράπεζας διοχετεύεται στα αντίστοιχα δημοτικά δίκτυα αποχέτευσης προς περαιτέρω επεξεργασία και
τελική διάθεση. Όλα τα κτήρια είναι συνδεδεμένα με δίκτυα αποχέτευσης. Σε κάθε περίπτωση η
διαχείριση των υγρών αποβλήτων θεωρείται ότι δεν αποτελεί πηγή σημαντικής περιβαλλοντικής όχλησης
από τις δραστηριότητες της Τράπεζας. Η συνολική ποσότητα των υγρών αποβλήτων υπολογίζεται με βάση
τη συνολική κατανάλωση νερού στην Τράπεζα και θεωρώντας απώλειες (πχ. λόγω εξάτμισης κ.ά.) της
τάξης του 5%. Έτσι, το 2012 εκτιμάται πως η συνολική ποσότητα υγρών αποβλήτων ανήλθε σε 34.321m3.

Στερεά απόβλητα
Τα στερεά απόβλητα από τις δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς, περιλαμβάνουν:
 Χαρτί
 Τόνερ και μελάνια
 Υλικά που περιέχονται σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές όπου γίνεται εναλλακτική
διαχείριση με περιβαλλοντικά ενδεδειγμένο τρόπο, ήτοι:
•

Πλαστικό

•

Αλουμίνιο

•

Βαρέα και λοιπά μέταλλα

•

Γυαλί

 Απόβλητα οικιακού τύπου
Σε σχέση με το χαρτί η Τράπεζα εφαρμόζει πρόγραμμα ανακύκλωσης, που πλέον καλύπτει το δίκτυο
καταστημάτων και τα κτήρια διοίκησης της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και από τα τέλη του 2012 –
πιλοτικά‐ όλης της Κρήτης. Το χαρτί που συγκεντρώνεται διατίθεται σε χαρτοβιομηχανίες. Το
χρησιμοποιημένο χαρτί στις λοιπές Οργανωτικές Μονάδες, είτε ανακυκλώνεται μέσω των συστημάτων
ανακύκλωσης των Δήμων, ή (αν δεν είναι διαθέσιμο κάποιο σύστημα διαχείρισης) τοποθετείται μαζί με τα
απόβλητα οικιακού τύπου σε κάδους των Δήμων στα όρια των οποίων ανήκουν τα κτήρια της Τράπεζας.
Για το 2012 η μεγάλη μείωση στην κατανάλωση χαρτιού είχε σαν αποτέλεσμα αντίστοιχη μείωση στην
ποσοτική επίδοση ανακύκλωσης χαρτιού. Συνολικά, περίπου 208 τόνοι δόθηκαν προς ανακύκλωση.
Ωστόσο, δε θα πρέπει να παραληφθεί ότι ο δείκτης συνολικής ανακύκλωσης προς συνολική κατανάλωση
χαρτιού αυξήθηκε κατά περίπου 3%, ξεπερνώντας έτσι το 45% για πρώτη φορά.
Όσον αφορά στην ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση μελανοδοχείων, ήδη υλοποιείται πρόγραμμα
ανακύκλωσης στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, ενώ πλέον εξυπηρετούνται και τα υπόλοιπα
καταστήματα της περιφέρειας, όταν αυτά αποστέλλουν το αρχείο του καταστήματός τους. Το 2012
παραδόθηκαν για ανακύκλωση/επαναχρησιμοποίηση 5.286 τεμάχια μελανοδοχείων και τόνερ, τα οποία
συλλέχθηκαν από αδειοδοτημένες εταιρείες. Η σημαντική μείωση που υπήρξε σε σύγκριση με πέρυσι
οφείλεται στο γεγονός ότι η συνεργαζόμενη εταιρία παρέλαβε συγκεντρωτικά για τα δύο κτήρια διοίκησης
επί της λεωφόρου Συγγρού μεγάλο αριθμό μελανοδοχείων και toner στις αρχές του 2013.
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Συνεχίζεται, από το 2008, με επιτυχία η ανακύκλωση μπαταριών σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων και
τα κτήρια διοίκησης της Τράπεζας, με τη βοήθεια της εταιρείας ΑΦΗΣ8. Το 2012 ανακυκλώθηκαν συνολικά
5.753 κιλά μπαταριών.
Επίσης, το 2012 η συλλογή και ανακύκλωση πλαστικού ξεπέρασε τους 13,3 τόνους, αυξάνοντας την προς
ανακύκλωση ποσότητα κατά 40% σε σύγκριση με το 2011.
Όσον αφορά τον παλαιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, η Τράπεζα παρέδωσε το 2012 στην
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.9 περίπου 21,7 τόνους ηλεκτρονικών συσκευών προς εναλλακτική διαχείριση.
Τα απόβλητα οικιακού τύπου τοποθετούνται σε κάδους των Δήμων στους οποίους υπάγονται τα κτήρια
της Τράπεζας και η αποκομιδή τους γίνεται με απορριμματοφόρα των εν λόγων Δήμων.

Επικίνδυνα απόβλητα
Τα επικίνδυνα υλικά στους χώρους της Τράπεζας περιορίζονται σε προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην
καθαριότητα και στην απολύμανση των χώρων από τα αντίστοιχα εξωτερικά συνεργεία που έχουν
επιφορτιστεί με τις δραστηριότητες αυτές. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ποσότητες των υλικών αυτών
είναι πολύ μικρές και το προσωπικό των συνεργείων που τα χρησιμοποιούν, τα διαχειρίζονται κατάλληλα.
Έτσι, το ζήτημα των επικινδύνων υλικών θεωρείται μη σημαντικό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της
Τράπεζας.
Επισημαίνεται επιπλέον πως στα κτήρια που ασκούνται οι δραστηριότητες της Τράπεζας δεν υπάρχει
αμίαντος.

CFCs και HFCs
Στα κλιματιστικά μηχανήματα των κτηρίων της
Τράπεζας Πειραιώς χρησιμοποιούνται 4 ψυκτικά
μέσα:
 R‐22 (χλωροφθοράνθρακες ‐ CFCs)
 R‐407 (υδροφθοράνθρακες – HFCs)
 R‐410A (υδροφθοράνθρακες – HFCs)
 R‐417 (υδροφθοράνθρακες – HFCs)

Προσθήκη ψυκτικών μέσων (kg)
R‐407

40

R‐417

95

Πίνακας 12 ‐ Ψυκτικά μέσα που προστέθηκαν στο
σύνολο της Τράπεζας το 2012

Η συντήρηση των κλιματιστικών γίνεται από εξειδικευμένες εταιρείες βάσει ετήσιας σύμβασης. Οι
ποσότητες των ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε ετήσια βάση για τη συντήρηση των
κλιματιστικών συστημάτων δεν θεωρούνται σημαντικές. Στον Πίνακα 12 παρουσιάζονται οι συνολικές
ποσότητες που προστέθηκαν το 2012.

Θόρυβος
Τα κτήρια της Τράπεζας δεν περιέχουν εξοπλισμό που παράγει σημαντικά επίπεδα θορύβου, εσωτερικά ή
εξωτερικά. Ο εξοπλισμός, άλλωστε, (κλιματιστικά, ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.) συντηρείται τακτικά στη
βάση σχετικών συμβάσεων που έχει υπογράψει η Τράπεζα με εξειδικευμένες εταιρείες, αντιπροσωπείες
του εξοπλισμού κ.ά.

8

Η εταιρεία ΑΦΗΣ είναι ο εγκεκριμένος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής φορέας
για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών στην Ελλάδα.
9
Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., αποτελεί τον υπεύθυνο φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του
Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Α.Η.Η.Ε.) στην Ελλάδα.
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Σε σχέση με τον εξωτερικό θόρυβο, οι πύργοι ψύξης των κλιματιστικών μηχανημάτων παράγουν χαμηλά
επίπεδα θορύβου, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Δεδομένου δε, ότι όλα τα κτήρια της Τράπεζας
λειτουργούν σε αστικές περιοχές, είναι φανερό ότι η επίδραση των συσκευών αυτών, στα συνήθη επίπεδα
θορύβου του εξωτερικού περιβάλλοντος, είναι αμελητέα.
Συμπερασματικά, ο θόρυβος είναι ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μη σημαντικό σε σχέση με τις
δραστηριότητες της Τράπεζας, ενώ τα επίπεδα θορύβου στους χώρους δραστηριοτήτων βρίσκονται εντός
των σχετικών ορίων της νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα
ηχομόνωσης.

Βιοποικιλότητα
Οι δραστηριότητες της Τράπεζας αναπτύσσονται σε κτηριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται εντός
του αστικού ιστού και επομένως δεν προκαλούν άμεσες επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. Η Τράπεζα δεν
διαθέτει κτηριακές υποδομές οι οποίες να βρίσκονται εντός του Δικτύου NATURA 2000.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας αφορούν κατά κύριο λόγο στην
εκδήλωση πυρκαγιάς καθώς και σε φυσικά φαινόμενα (σεισμός, πλημμύρα, κ.ά.).
Σε σχέση με τον κίνδυνο πυρκαγιάς, η Τράπεζα έχει τοποθετήσει σε κάθε κτήριο σύστημα πυρανίχνευσης
καθώς και εξοπλισμό πυρόσβεσης (φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα και ξηράς κόνεως
κ.ά.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Στα καταστήματα της Τράπεζας με ευθύνη του εκάστοτε Διευθυντή ή Υπεύθυνου του καταστήματος
εφαρμόζεται ο Κανονισμός Ασφαλείας Καταστήματος, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον τομέα ευθύνης
Τεχνικών Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης Ομίλου και είναι διαθέσιμος στους εργαζόμενους της
Τράπεζας μέσω του συστήματος ARIS. Στον Κανονισμό Ασφαλείας Καταστήματος περιγράφονται οι
ενέργειες που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε πρωτίστως να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή
και τη σωματική ακεραιότητα, καθώς και να μειωθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις του έκτακτου
περιστατικού. Με την παράδοση του καταστήματος, ο Διευθυντής ή ο Υπεύθυνος του καταστήματος
εκπαιδεύεται στα εγκατεστημένα στο κατάστημα συστήματα πυρασφάλειας, από τεχνικό ασφαλείας, ενώ
με ευθύνη του Διευθυντή ή του Υπεύθυνου του καταστήματος ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση τους
και τα υπόλοιπα στελέχη του καταστήματος. Η καλή λειτουργία των μέσων πυρανίχνευσης και
πυρασφάλειας ελέγχεται περιοδικά από τον τομέα ευθύνης Τεχνικών Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης
Ομίλου και οι όποιες παρατηρήσεις σημειώνονται στο Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας
που τηρείται στο κατάστημα.
Στις λοιπές Οργανωτικές Μονάδες εφαρμόζεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κτηρίων,
καθώς και εξειδικευμένα ‐ανά κτήριο‐ Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης, στα οποία περιλαμβάνονται αναλυτικές
οδηγίες σχετικά με τις δέουσες ενέργειες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εκκένωσης του κτηρίου, κ.ά.
Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας και τα Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης των κτηρίων έχουν αναπτυχθεί
από τον τομέα ευθύνης Τεχνικών Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης Ομίλου.
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9.3

Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Η Τράπεζα Πειραιώς διαπίστωσε πολύ γρήγορα τις προοπτικές και την αναγκαιότητα ανάπτυξης του
συγκεκριμένου τομέα, γεγονός που ενισχύεται δημιουργώντας το πρώτο στην ελληνική αγορά πράσινο
τραπεζικό προϊόν το 2007 και αποφασίζεται μεταξύ άλλων μέσω της απόφασης του Εκτελεστικού
Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2010 η μετατροπή των πρώτων 42 Καταστημάτων σε Πράσινα Καταστήματα. Η
απόφαση αυτή έθεσε τις βάσεις μίας στρατηγικής, για το 2012. Ο στόχος της διευρυμένης στήριξης κάθε
προσπάθειας, που έχει ως σημείο αναφοράς αυτό που σήμερα ορίζεται ως πράσινη επιχειρηματικότητα
(ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [ΑΠΕ], εξοικονόμηση ενέργειας, εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και
νερού, πράσινη χημεία, πράσινες μεταφορές, βιολογική γεωργία, οικοτουρισμός – αγροτουρισμός),
οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της Πράσινης Τραπεζικής, τόσο σε απόλυτους αριθμούς
(χρηματοδοτήσεις) όσο και σε λειτουργικό μέγεθος (πράσινα καταστήματα, εκπαίδευση, θυγατρικές).
Συνεπής στη στήριξη των έργων που συνδυάζουν κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος, η
Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει πράσινα προϊόντα από το 2007 (το πρώτο τραπεζικό προϊόν για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων) και σήμερα παρέχει πλήθος δανειακών, ασφαλιστικών και
άλλων προϊόντων, καλύπτοντας ανάγκες ιδιωτών, επιχειρήσεων και αγροτών σε επενδύσεις σχετικές με
τους προαναφερόμενους επτά τομείς.
Η ανάπτυξη πράσινων τραπεζικών προϊόντων, τα οποία απευθύνονται στην εξυπηρέτηση των παραπάνω
τομέων, συνεχίζει να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Πράσινα Προϊόντα
Πράσινα προϊόντα προς Επιχειρήσεις που είτε επιλέγουν την πράσινη στροφή της υφιστάμενης
επιχείρησής τους, καλύπτοντας τις ανάγκες τους μέσω κεφαλαίων κίνησης είτε την υλοποίηση μίας νέας
επένδυσης σε κάποιον από τους προαναφερθέντες τομείς παρέχοντας μέσο‐μακροπρόθεσμο δανεισμό
(π.χ. φωτοβολταϊκά & αιολικά πάρκα, βιομάζα κλπ).
Πράσινα προϊόντα προς Ιδιώτες:
-

Στεγαστικά Δάνεια για πελάτες που επιλέγουν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν ακίνητο
καλύτερης ενεργειακής κατηγορίας από την ελάχιστη που προβλέπει η νέα νομοθεσία για την
ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

-

Πράσινα Επισκευαστικά & Καταναλωτικά Δάνεια για ιδιώτες που επιθυμούν να εγκαταστήσουν
στην κατοικία τους ή στην επαγγελματική τους στέγη φωτοβολταϊκά συστήματα, ή να βελτιώσουν
την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους ή της επαγγελματικής τους στέγης, μέσω
επισκευών/παρεμβάσεων ή αγοράς εξοπλισμού, φιλικών προς το περιβάλλον. Τα δάνεια αυτά
καλύπτουν και το πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Πράσινα Προϊόντα προς Αγρότες:
-

Εξειδικευμένα δάνεια για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μέχρι 100 KW.

-

Δάνεια για προείσπραξη βιολογικών ενισχύσεων για επαγγελματίες και πιστοποιημένους
βιολογικούς καλλιεργητές.

Πράσινα Προϊόντα Leasing προς Επιχειρήσεις, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Πειραιώς Leasing, για τη
δυνατότητα απόκτησης του απαραίτητου εξοπλισμού μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτού.
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Πράσινα Ασφαλιστικά Προϊόντα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ειδικά πακέτα ασφάλισης
φωτοβολταϊκών πάρκων, τόσο κατά τη διάρκεια εγκατάστασης/συναρμολόγησης όσο και κατά τη
διάρκεια λειτουργίας των συστημάτων, για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Πράσινες Υπηρεσίες
Μέσω των θυγατρικών του, o Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, σχεδίασε και ανέπτυξε ένα πακέτο
πράσινων, καινοτόμων, υπηρεσιών για ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς, σε όλους τους τομείς της
πράσινης επιχειρηματικότητας. Οι σύγχρονες ανάγκες μίας επιχείρησης στα ζητήματα της περιβαλλοντικής
διαχείρισης και αειφόρου ανάπτυξης είναι ένα αντικείμενο στο οποίο ο Όμιλος μπορεί να συμβάλει
καθοριστικά, τόσο με την εξέταση επενδυτικών σχεδίων όσο και με την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών. Η συσσωρευμένη γνώση και εξειδίκευση του Ομίλου στα ζητήματα της πράσινης
επιχειρηματικότητας και η τεχνική εξειδίκευση των έργων αυτών, αποτελούν τη βάση για την πλήρη
υποστήριξη επενδυτών που επιθυμούν να εξετάσουν, να δημιουργήσουν και τελικά να λειτουργήσουν μία
τέτοια επένδυση, μέσω των παρεχόμενων πράσινων υπηρεσιών.

Τεχνική Αξιολόγηση Έργων
Το 2012 εμπλουτίστηκε και βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία της Τεχνικής Αξιολόγησης Έργων Πράσινης
Επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας αξιολόγησης πράσινων
επενδύσεων. Μέσω αυτής της διαδικασίας εξασφαλίζεται η τεχνική αρτιότητα των χρηματοδοτούμενων
έργων πράσινης επιχειρηματικότητας, με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων κυρίως των επενδυτών
και κατ’ επέκταση της Τράπεζας. Η εφαρμογή της Τεχνικής Αξιολόγησης στις δραστηριότητες του Ομίλου
στην Ελλάδα, αποτέλεσε τον οδηγό για τη συστηματική προσπάθεια επέκτασής της και στις
δραστηριότητες των θυγατρικών του Ομίλου, με προτεραιότητα τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Για τον
λόγο αυτό, εντός του 2012 η τεχνική αξιολόγηση εφαρμόστηκε για έργα ΑΠΕ και στις χώρες αυτές. Η
αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος σε έργα πράσινης επιχειρηματικότητας με έμφαση σε έργα ΑΠΕ
και εξοικονόμησης ενέργειας, απαιτεί την άρτια εφαρμογή της διαδικασίας και στις αγορές αυτές.

Πράσινες Επενδύσεις
Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής Piraeus Capital Management (PCM) είχε μεγάλη συμμετοχή στον νέο γύρο
άντλησης κεφαλαίων του ομίλου Advent ο οποίος ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Ο όμιλος
Advent αποτελείται από την ελληνική εταιρία Advent Technologies A.E. και την νεοϊδρυθείσα αμερικάνικη
εταιρία Advent Technologies Inc., οι οποίες ειδικεύονται σε τεχνολογίες βιοκαυσίμων. Ταυτόχρονα,
συμμετείχε και στην εταιρία Ανακύκλωση Στερεών Αποβλήτων Α.Ε. με το συνολικό μερίδιο της PCM να
φτάνει πλέον και για τις εταιρίες τα €2,4 εκ.
Επιπλέον, μέσω του Private Equity Group έχει δημιουργηθεί το Piraeus Clean Energy Fund, που επενδύει
στον κλάδο της ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και έχει συνολικά διαθέσει έως το τέλος του 2012
€2 εκ.
Επιπλέον, ο Όμιλος, σε συνέχεια του ανακοινωθέντος αναπτυξιακού προγράμματος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., εντός
του 2012 ολοκλήρωσε την κατασκευή πέντε (5) φωτοβολταϊκών σταθμών σε ισάριθμα βιομηχανικά
οικόπεδα στις περιοχές της Καβάλας (2 σταθμοί), της Πρέβεζας (2 σταθμοί) και στην υπό ανάπτυξη
περιοχή της Πέλλας (1 σταθμός). Η συνολική ονομαστική ισχύς των πέντε σταθμών ανέρχεται σε 15,45
μεγαβάτ (MWp), ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός τους σε €24,6 εκ.
Χαρακτηριστικό της εν λόγω κίνησης είναι πως η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από
την κατασκευή των φωτοβολταϊκών σταθμών εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε περίπου 22.000 μεγαβατώρες
(MWh), όση δηλαδή ενέργεια καταναλώνουν περισσότερα από 5.000 νοικοκυριά κάθε χρόνο. Παράλληλα,
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σημαντική αναμένεται η συμβολή των νέων σταθμών στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού
περιβάλλοντος, αφού από τη λειτουργία των σταθμών θα προκύψει μείωση εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) ύψους περίπου 20.000 τόνων ετησίως, ποσότητα που θα απαιτούσε 1,5 εκ. δένδρα για την
απορρόφησή της.

Πράσινη Δικτύωση ‐ το Green Banking Portal
Οι σύγχρονες ανάγκες μιας επιχείρησης σε σχέση με τα ζητήματα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και
αειφόρου ανάπτυξης είναι ένα αντικείμενο στο οποίο ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να
συμβάλει καθοριστικά, τόσο με την αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων όσο και με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Τράπεζα για μία ακόμη φορά πρωτοπορεί με τη
δημιουργία ενός ιστότοπου, το Green Banking Portal (www.greenbanking.gr), το οποίο στοχεύει στο να
αποτελέσει το σημείο αναφοράς στο χώρο της πράσινης επιχειρηματικότητας.
Μέσα από αυτό το νέο portal, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2012, γίνεται η ανάδειξη
και δικτύωση επιχειρήσεων και οργανισμών που υιοθετούν καλές πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού
τους αποτυπώματος, ή/και που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που εντάσσονται σε τομείς της
πράσινης επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, ενημερώνεται το κοινό για εξελίξεις σε θέματα
περιβάλλοντος, κλιματικής αλλαγής και πράσινης επιχειρηματικότητας.
Το Green Banking Portal ενισχύει τη δικτύωση, την επικοινωνία και τις συνέργειες μεταξύ των
συμμετεχόντων, ενημερώνει και πληροφορεί για την πρόοδο και την καινοτομία στις σύγχρονες καθαρές
τεχνολογίες και ευνοεί ουσιαστικά την ανάπτυξη του πιο ζωντανού κλάδου της οικονομικής
δραστηριότητας της Ελλάδας σήμερα. Μοναδική προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δέσμευση των
επιχειρήσεων και οργανισμών ότι υιοθετούν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά
κριτήρια, γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα του ιστότοπου.
Το Green Banking Portal δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος LIFE της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του έργου climabiz.

Αποτελέσματα Πράσινων Χρηματοδοτήσεων
Στο σύνολο των χρηματοδοτήσεων που αφορούν επενδύσεις στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η
Τράπεζα στο τέλος του 2012 έχει €1.300 εκ. εγκεκριμένα όρια και €860εκ. υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων,
που αντιστοιχεί σε 26% αύξηση επί του συνόλου των υπολοίπων των πράσινων δανείων από το τέλος του
2011. Αυτό σημαίνει ότι η Τράπεζα, για μια ακόμη χρονιά και παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς
οικονομικές συνθήκες, παραμένει σταθερή στις δεσμεύσεις της για την στήριξη της Πράσινης
Επιχειρηματικότητας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δάνεια ιδιωτών, με τα υπόλοιπα να ανέρχονται στα €120 εκ.,
αυξημένα κατά 65% και τον αριθμό πράσινων δανείων να φτάνει τα 7.627, αυξημένα κατά 120% σε σχέση
με το 2011. Πιο αναλυτικά, για φωτοβολταϊκά στη στέγη, η Τράπεζα Πειραιώς στο τέλος του 2012 είχε
4.010 συνολικά εγκεκριμένα δάνεια, ανεβάζοντας τα υπόλοιπα σε €101 εκ. (αύξηση κατά 53%),
κατακτώντας το 12% της αγοράς. Επιπλέον, με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία μέχρι τέλος του 2012 είχαν
υποβληθεί 12.350 αιτήσεις για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον», με ήδη προεγκεκριμένες τις
7.300 περίπου, συνολικού ποσού €92 εκ. Επίσης σύμφωνα με στοιχεία του ΕΤΕΑΝ η Τράπεζα κατέχει τη 2η
θέση (29%) στις αποφάσεις υπαγωγής του προγράμματος, καθώς εκ του συνόλου των 20.125 μέχρι τις 27
Δεκεμβρίου 2011 είχε λάβει τις 5.768 (αύξηση κατά 143%).
Σε επίπεδο επιχειρηματικών δανείων πράσινης επιχειρηματικότητας, η Διεύθυνση Μικρών Επιχειρήσεων
και Επαγγελματιών, αύξησε τα υπόλοιπά της σε €202 εκ., δηλαδή κατά 18% σε σχέση με το 2011. Έτσι τα
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πράσινα δάνεια αποτελούν πλέον το 17% του συνολικού χαρτοφυλακίου των Μικρών Επιχειρήσεων και
Επαγγελματιών της Τράπεζας.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων μέχρι 150 kW, με 1.671 πάρκα σε
λειτουργία, συνολικής ισχύος 102,2 MW (αύξηση κατά 31%), κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε 16% μερίδιο
αγοράς. Αντίστοιχα, η Τράπεζα έχει χρηματοδοτήσει μεγάλα έργα φωτοβολταϊκών (άνω των 150 ΚW)
συνολικής ισχύος 125 MW (αύξηση κατά 116%), με το αντίστοιχο μερίδιο να διαμορφώνεται στο 21% του
συνόλου της αγοράς. Συνολικά έχει χρηματοδοτήσει 262,3 MW, τα οποία αντιστοιχούν στο 17% του
συνόλου της εγκατεστημένης ισχύος σε φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες σε λειτουργία.
Στα αιολικά πάρκα μέχρι το τέλος του 2012, η Τράπεζα είχε χρηματοδοτήσει συνολική ισχύ 178 MW, που
αντιστοιχεί στο 11% του συνόλου της ισχύος αιολικών πάρκων σε λειτουργία στην Ελλάδα. Τα υπόλοιπα
χρηματοδοτήσεων σε αυτή την κατηγορία ανέρχονταν σε €41 εκ., ενώ τα εγκεκριμένα όρια στα €58 εκ. Στα
μικρά υδροηλεκτρικά πάρκα, η Τράπεζα αύξησε τη συνολική χρηματοδοτημένη σε 31,1 MW, έχοντας
χρηματοδοτήσει ένα μερίδιο της τάξης του 15%, επί της συνολικής ισχύος πάρκων σε λειτουργία στην
Ελλάδα.
Η συνολική ισχύς των έργων ΑΠΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς είναι 471 MW.
Με τις χρηματοδοτήσεις αυτές αποτράπηκε σε ετήσια βάση η έκλυση 775 χιλιάδων τόνων CO2 στην
ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε 59,1 εκ. δέντρα για την απορρόφησή της (Πίνακας 13).

Περιβαλλοντικά οφέλη από Πράσινες Χρηματοδοτήσεις
2010

2011

201210

Αποφυγή έκλυσης CO2

311

598

775

Όρια σε πράσινες χρηματοδοτήσεις

967

1.029

1.300

€ εκ.

Υπόλοιπα σε πράσινες χρηματοδοτήσεις

537

688

860

€ εκ.

χιλ. τόνοι

Πίνακας 13 ‐ Περιβαλλοντικά οφέλη από έργα ΑΠΕ & χρηματοδοτήσεις

10

Οι εκπομπές CO2 που αποφεύγονται υπολογίστηκαν µε βάση την υπόθεση ότι ένα τυπικό φωτοβολταϊκό σύστημα
ισχύος 1ΜW αποτρέπει την έκλυση στην ατμόσφαιρα περίπου 1.320 τόνων CO2 ανά έτος. Ένα αιολικό και ένα
υδροηλεκτρικό πάρκο της ίδιας ισχύος αποτρέπουν την έκλυση 1.935 τόνων και 2.700 τόνων CO2 αντίστοιχα.
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9.4

Επικοινωνία‐Εκπαίδευση‐Συμμετοχές‐Διακρίσεις

Συμμετοχές σε Συνέδρια και Εκθέσεις
Κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, στη
Ντόχα του Κατάρ, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα climabiz σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 30
Νοεμβρίου 2012, στο περίπτερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση επικεντρώθηκε στη μεθοδολογία
που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της Εφαρμογής Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου, η οποία
υπολογίζει, με οικονομικούς όρους, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις καθώς και το
κόστος εφαρμογής πρακτικών λύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Περιβαλλοντικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τους Εργαζόμενους
Σκοπός του Ομίλου είναι η συνεχής εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού του, καθώς αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής του επίδοσης.
Έτσι για το 2013, στόχος είναι να επεκταθούν τα περιβαλλοντικά προγράμματα e‐learning σε
περισσότερους εργαζομένους του Ομίλου, με έμφαση σε αυτούς που προέρχονται από την πρώην
ATEbank.
Το 2012, 180 εργαζόμενοι παρακολούθησαν 5 ωριαία e‐learning μαθήματα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την
ενέργεια, το νερό, την ανακύκλωση, τις πράσινες προμήθειες. Συνολικά από το 2009 τα έχουν
παρακολουθήσει πάνω από 4.100 άτομα. Περισσότερα από 730 άτομα παρακολούθησαν e‐learning που
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του climabiz «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικές
ευκαιρίες, Μέρος ΙI: Κλιματική αλλαγή και επιχειρηματικές ευκαιρίες». Περίπου 230 άτομα από τις
θυγατρικές στη Βουλγαρία και Ρουμανία παρακολούθησαν το e‐learning «Προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και επιχειρηματικές ευκαιρίες, Μέρος Ι: Οι βασικές πληροφορίες», που δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του climabiz. Επίσης 35 άτομα παρακολούθησαν ειδικό e‐learning για το ΣΠΔ και το EMAS.
Συνολικά από το 2010 μέχρι σήμερα, έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο e‐learning, 550 άτομα. Το
2012 διοργανώθηκε εκπαιδευτική δράση, η οποία πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα, αλλά και μέσω e‐
learning, σχετικά με την Εφαρμογή Διαχείρισης Κλιματικού Κινδύνου για τους Συνεργάτες Μικρών
Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών οι οποίοι χρησιμοποίησαν την Εφαρμογή για να παρουσιάσουν σε
πελάτες ολοκληρωμένες λύσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Τέλος, εντός του 2012 συνεχίστηκε η τοποθέτηση, σε όλα τα καταστήματα, πινακίδων με σύντομες και
απλές οδηγίες για εξοικονόμηση ενέργειας στο χώρο των γραφείων. Οι πινακίδες τοποθετούνται σε
εμφανή σημεία, ώστε να διαβάζονται τόσο από τους ίδιους τους εργαζομένους αλλά και από τους
πελάτες.

Πράσινες Εβδομαδιαίες Ειδήσεις
Το 2008 ξεκίνησε η εβδομαδιαία παρουσίαση των «Πράσινων Ειδήσεων» σε ειδικό χώρο της εσωτερικής
δικτυακής πύλης (INTRANET) του Ομίλου, με πρόσβαση για όλο το προσωπικό. Κάθε εβδομάδα
αναρτώνται επιλεγμένες σύντομες ειδήσεις, από τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο από όλο τον κόσμο, που
αναφέρονται στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, καθώς και στις ΑΠΕ, στην
πράσινη επιχειρηματικότητα, στην αειφόρο ανάπτυξη και στην πράσινη τραπεζική. Κατά μέσο όρο 400
εργαζόμενοι παρακολουθούν ανά μήνα τις «Πράσινες Ειδήσεις» στις οποίες έχουν επίσης πρόσβαση και
εργαζόμενοι ορισμένων θυγατρικών του Ομίλου (π.χ. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, Πειραιώς Direct Services, Τράπεζα
Πειραιώς Κύπρου).
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Ειδικά Websites ‐ Κοινωνικά Δίκτυα
Συνεχίστηκε η ενημέρωση της ιστοσελίδας του ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz (www.climabiz.gr),
που ολοκληρώθηκε επιτυχώς το τέλος του 2012. Από τον Φεβρουάριο του 2011 λειτουργεί η πλατφόρμα
«Σκέψου Πράσινα», η οποία δημιούργησε μια online κοινότητα ‐ευαισθητοποιημένων σε περιβαλλοντικά
θέματα‐ χρηστών, με παρουσία στα πιο δημοφιλή μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter,
YouTube, Flickr). Η πλατφόρμα έχει ευρεία αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, καθώς στον ένα χρόνο
λειτουργίας της είχε ήδη συγκεντρώσει μια κοινότητα 20.000 φίλων στο Facebook.

Συνεργασίες με Συμμέτοχους ‐ Εθελοντικές Δράσεις
Στο πλαίσιο της στρατηγικής συμμαχίας με την κοινωνία των πολιτών για την προστασία της
βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, η Τράπεζα έχει αναπτύξει μακροχρόνια συνεργασία με διάφορες
περιβαλλοντικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει δράσεις της MΟm, του ΑΡΧΕΛΩΝ, της Ελληνικής
Ορνιθολογικής Εταιρείας, της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών, της Καλλιστώς και της Οικολογικής
Εταιρείας Ανακύκλωσης. H περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς συμμετείχε ως εταίρος στην υλοποίηση
του τριετούς ευρωπαϊκού προγράμματος climabiz.
Στο πλαίσιο συμμετοχής των εργαζομένων σε προγράμματα εθελοντικής προσφοράς, το 2012 η Τράπεζα
συνεργάστηκε με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (καθαρισμός Υγρότοπου Βραυρώνας) και το Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας (δενδροφύτευση Πάρνηθας). Με τις προαναφερθείσες
οργανώσεις διοργανώνεται ετήσια συνάντηση για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα περιβαλλοντικών
πολιτικών και στρατηγικών.
Επεκτάθηκε η συνεργασία με τον κοινωνικό συνεταιρισμό Κλίμαξ plus για τη συλλογή του χαρτιού προς
ανακύκλωση στην Αττική. Η συνεργασία αυτή, πέραν της συνδρομής στην επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων της Τράπεζας, ενισχύει ουσιαστικά οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην επανένταξη
ευπαθών ατόμων στον κοινωνικοοικονομικό ιστό.
Οι σχέσεις της Τράπεζας με τους προμηθευτές της διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και
της διαφάνειας στους όρους συνεργασίας. Οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσφορές που
υποβάλλονται από δυνητικούς συνεργάτες και προμηθευτές αξιολογούνται βάσει θεσπισμένων κριτηρίων
και διαδικασιών, που περιλαμβάνονται τόσο στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών των Τεχνικών
Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης όσο και στη σχετική Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων
σε τρίτους (outsourcing). Η Τράπεζα εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική πράσινων προμηθειών. Η επιλογή
προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ίδιας της
Τράπεζας, αλλά βοηθά και στην ανάπτυξη νέων αγορών που σχετίζονται με τις λεγόμενες πράσινες
προμήθειες, όπως το φιλικό προς το περιβάλλον χαρτί, τα ανακυκλωμένα αναλώσιμα, αλλά και τα
οχήματα χαμηλών εκπομπών CO2 για εταιρική χρήση. Επίσης, προχώρησε η δημιουργία κοινού πλαισίου
αναφοράς συνεργατών‐προμηθευτών της Τράπεζας για συνέργεια σε δράσεις/προγράμματα βιώσιμης
ανάπτυξης. Στόχος είναι η θεσμοθέτηση διαρκούς διαλόγου μεταξύ της Τράπεζας και των συνεργατών‐
προμηθευτών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας.

Βραβεία ‐ Διακρίσεις
Για το έτος 2012, όπως και σε προηγούμενες χρονιές, η Τράπεζα αξιολογήθηκε θετικά και βραβεύτηκε για
τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Συγκεκριμένα:
Για τις επιδόσεις της, στην εφαρμογή υπεύθυνων εταιρικών πρακτικών, βάσει του Εθνικού
Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), και μάλιστα στο ανώτατο επίπεδο PLATINUM. Επίσης,
απέσπασε το «Best progress PLATINUM award». Η αξιολόγηση εταιρειών κατά τον CR Index
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πραγματοποιείται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility
Institute).
Στο Δείκτη Αντίληψης (Perception Index) και συγκεκριμένα για το περιβάλλον, την κοινωνία
και την αγορά στο πλαίσιο των Βραβείων Βιώσιμης Ανάπτυξης BRAVO του Qualitynet
Foundation.
Στα Business IT Excellence Awards 2012. Τα βραβεία αυτά θεσμοθετήθηκαν από το περιοδικό
«netweek» με την επιστημονική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου
(ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αφορούν την εφαρμογή βέλτιστων
πρακτικών αξιοποίησης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από επιχειρήσεις. Η
Τράπεζα απέσπασε δύο βραβεία. Το πρώτο αφορά την υιοθέτηση σε μεγάλο βαθμό
τεχνολογιών virtualization στα Data Centers και τους σταθμούς εργασίας της Τράπεζας. Το
δεύτερο, τη χρήση υπηρεσιών Managed Print Services σε κτήρια διοίκησης της Τράπεζας, σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Με τη συγκεκριμένη επιλογή αφενός γίνεται δυνατή η χρήση
σύγχρονου εξοπλισμού με προηγμένες δυνατότητες printing, scanning, faxing κ.ά., με
αυξημένη διαθεσιμότητα και ασφάλεια, και αφετέρου επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του
συνολικού κόστους εκτυπώσεων.
Σε συγκριτική μελέτη του WWF Ελλάδος για τα περιβαλλοντικά στοιχεία του 2010, όπου
βαθμολογήθηκε με 54,3/100 και εντάχθηκε στην πέμπτη βαθμίδα αξιολόγησης, ενώ κατετάγη
πρώτη στον κλάδο της, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στο πεδίο των «Διαχειριστικών Μέσων»
(διαχείριση, αποτελεσματικότητα μέσων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού).
Στα βραβεία «Green Leader», που διοργανώθηκαν στην Ελλάδα για δεύτερη χρονιά από το
Κέντρο Αειφορίας (CSE) και το διεθνή ΜΚΟ myclimate, ως οργανισμός που έχει προχωρήσει
αποδεδειγμένα σε ενέργειες μείωσης των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου από τις
δραστηριότητές του.
Σε έρευνα που πραγματοποίησε το Eurocharity, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, με
τίτλο «Πολυκριτήρια Αξιολόγησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η Επίδρασή της στις
Επιδόσεις των Επιχειρήσεων», όπου κατετάγη στις πρώτες πέντε εταιρείες στην Ελλάδα και
πρώτη ανάμεσα στις τράπεζες για τις επιδόσεις της στην εταιρική υπευθυνότητα και ιδιαίτερα
για την περιβαλλοντική επίδοση.

Εκδόσεις ‐ Ενημερωτικά Φυλλάδια
Το 2012 ολοκληρώθηκε η σύνταξη της τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και
Χρηματοπιστωτικός Τομέας» από την Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία περιγράφεται όλη η τεχνογνωσία,
που αναπτύχθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος climabiz, ενώ δίνεται και ιδιαίτερη έμφαση στον
τρόπο εκτίμησης του κλιματικού κινδύνου στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η έκθεση αποτέλεσε παραδοτέο
του προγράμματος climabiz και σκοπός της είναι η καταγραφή και η διάδοση της τεχνογνωσίας που
αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αναφορικά με τις οικονομικές επιδράσεις (θετικές και
αρνητικές) της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στα πρώτα κεφάλαια της έκθεσης
παρέχεται η απαραίτητη πληροφορία σχετικά με την αλληλεπίδραση κλίματος‐ανθρώπου και, στη
συνέχεια, παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα οικονομικών επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής
στις ανθρώπινες κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακολούθως, περιγράφεται εν συντομία η διεθνής
πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εστιάζοντας στο τέλος, στο θεσμικό πλαίσιο στην
Ελλάδα. Το κύριο μέρος της έκθεσης περιλαμβάνει τη μεθοδολογία και τα αποτελέσματα από την
εκτίμηση του κλιματικού κινδύνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην Τράπεζα
Πειραιώς. Επιπλέον, αναλύονται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται λόγω της κλιματικής
αλλαγής στην ελληνική οικονομία και, στο πλαίσιο αυτό, οι τρόποι και τα μέσα, με τα οποία η Τράπεζα
προάγει τον κλάδο της Πράσινης Τραπεζικής και ενισχύει την Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην ελληνική
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αγορά. Η έκθεση απευθύνεται στους Έλληνες επιχειρηματίες τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων
επιχειρήσεων, στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στους επενδυτές και στο ευρύτερο κοινό.
Επίσης εκδόθηκε η διετής «Εταιρική Περιβαλλοντική Έκθεση», στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα
επιτεύγματα της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας 2010‐2011. Στην έκθεση
αναδεικνύονται η πρωτοπορία του Ομίλου τόσο στην περιβαλλοντική διαχείριση όσο και στην ενίσχυση
της Πράσινης Επιχειρηματικότητας.

Green Banking Portal
Στο πλαίσιο του προγράμματος climabiz, η Τράπεζα δημιούργησε το Green Banking Portal. Πρόκειται για
ένα χώρο όπου, με όχημα την πράσινη επιχειρηματικότητα, έρχονται σε επαφή επιχειρήσεις και επενδυτές
(βλ. Κεφ. 9.3). Στον ιστότοπο www.greenbanking.gr, παρουσιάζονται αφενός καλές πρακτικές που
υιοθετούνται από οργανισμούς και επιχειρήσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
(π.χ. μείωση κατανάλωσης ενέργειας με μόνωση κτηρίου ή με τη χρήση ειδικών λαμπτήρων φωτισμού) και
αφετέρου πράσινες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν προϊόντα, ή παρέχουν
υπηρεσίες ενταγμένες στον τομέα της Πράσινης Επιχειρηματικότητας.

Το Newsletter της Τράπεζας
Οι πληροφορίες και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών διαχέονται στο ανθρώπινο
δυναμικό και από τακτικές παρουσιάσεις στο ειδικό περιοδικό έντυπο της Τράπεζας με την ονομασία
winners, το οποίο διανέμεται σε όλο το προσωπικό. Εκτός από τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής
επίδοσης της Τράπεζας, αναφέρονται και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την πράσινη
επιχειρηματικότητα και τα προϊόντα που έχει σχεδιάσει η Τράπεζα για το σκοπό αυτό.
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9.5

Συγκεντρωτικοί Δείκτες

Συγκεντρωτικά, η περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2012, παρουσιάζεται στον
Πίνακα 14.
Πίνακας 14 ‐ Συνολική περιβαλλοντική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς για το 2012

Περιβαλλοντικός Δείκτης

Μεταβολή
(%)

2011

2012

Εργαζόμενοι
Επιφάνεια (m2)

5.193
185.243

4.901
171.438

‐5,6
‐7,5

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (GWh)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμενο (kWh/εργαζόμενο)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας (kWh/m2)
Συνολική κατανάλωση πετρελαίου στα κτήρια (klt)
Κατανάλωση πετρελαίου στα κτήρια ανά εργαζόμενο (lt/εργαζόμενο)
Κατανάλωση πετρελαίου στα κτήρια ανά μονάδα επιφάνειας (lt/m2)
Συνολική κατανάλωση βενζίνης για επαγγελματικές μετακινήσεις (klt)
Κατανάλωση βενζίνης ανά εργαζόμενο (lt/εργαζόμενο)
Συνολική κατανάλωση jet fuel για επαγγελματικές μετακινήσεις (t)
Κατανάλωση jet fuel ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)

32,77
6.310
177
126,5
24,4
0,68
633
122
66
13

32,57
6.646
190
111,5
22,8
0,65
622
127
60
12

‐0,6
5,3
7,3
‐11,9
‐6,6
‐4,4
‐1,7
4,1
‐9,1
‐7,7

28.695
831
478
91
69
15

28.442
819
472
91
68
15

‐0,9
‐1,4
‐1,3
0,0
‐1,5
0,0

5.526
160
92
18
13
3

5.803
167
96
19
14
3

5,0
4,4
4,4
5,6
7,7
0,0

CO2 (kg/m2)
CH4 (g/m2)
N2O (g/m2)
SO2 (kg/m2)
NOx (kg/m2)
PM (kg/m2)

155
4,5
2,6
0,5
0,4
0,1

166
4,8
2,8
0,5
0,4
0,1

7,1
6,7
7,7
0,0
0,0
0,0

Συνολική κατανάλωση νερού στην Τράπεζα (m3)
Κατανάλωση νερού ανά εργαζόμενο (m3/εργαζόμενο)
Κατανάλωση νερού ανά μονάδα επιφάνειας (m3/m2)

43.027
8,3
1,23

36.127
7,4
0,21

‐10,8

Παράμετροι αναφοράς

Ενέργεια

Αέριοι ρυπαντές11
Συνολικές εκπομπές από τη λειτουργία της Τράπεζας
CO2 (t)
CH4 (kg)
N2O (kg)
SO2 (t)
NOx (t)
PM (t)

Εκπομπές από τη λειτουργία της Τράπεζας ανά εργαζόμενο
CO2 (kg/εργαζόμενο)
CH4 (g/εργαζόμενο)
N2O (g/εργαζόμενο)
SO2 (kg/εργαζόμενο)
NOx (kg/εργαζόμενο)
PM (kg/εργαζόμενο)

Εκπομπές από τη λειτουργία της Τράπεζας ανά μονάδα επιφάνειας

Κατανάλωση νερού

11

Έγινε αναθεώρηση των συντελεστών αερίων ρυπαντών του 2011. Οι αναθεωρήσεις των συντελεστών εκπομπής
αερίων ρυπαντών για την ηλεκτρική ενέργεια σε ετήσια βάση, οφείλονται στη διαφοροποίηση του ενεργειακού
μείγματος του ηλεκτρικού τομέα της χώρας από χρόνο σε χρόνο και υπολογίζονται με βάση την τελευταία διαθέσιμη
εθνική απογραφή (national emissions inventory) και το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας.

‐16,0
‐82,9

Κωδικός: ΠΔ2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία: 30.05.2013
Σελίδα: 51 από 61

Αστικά υγρά απόβλητα
Συνολική ποσότητα υγρών αποβλήτων στην Τράπεζα (m3)
Ποσότητα υγρών αποβλήτων ανά εργαζόμενο (m3/εργαζόμενο)
Ποσότητα υγρών αποβλήτων ανά μονάδα επιφάνειας (m3/m2)

40.876
7,9
0,22

34.321
7,0
0,20

‐16,0
‐11,4
‐9,1

Συνολική κατανάλωση συμβατικού χαρτιού (t)
Συνολική κατανάλωση ανακυκλωμένου χαρτιού (t)
Συνολική κατανάλωση χαρτιού (t)
Ποσοστό κατανάλωσης ανακυκλωμένου χαρτιού (%)
Κατανάλωση συμβατικού χαρτιού ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)
Κατανάλωση ανακυκλωμένου χαρτιού ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)
Συνολική κατανάλωση χαρτιού ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)
Αριθμός μελανοδοχείων και τόνερ που χρησιμοποιήθηκαν
Χρησιμοποιηθέντα μελανοδοχεία και τόνερ ανά εργαζόμενο

172
361
533
68%
33
70
103
21.373
4,1

144
315
459
69%
29
64
94
19.146
3,9

‐16,3
‐12,7

Συνολική ποσότητα χαρτιού που ανακυκλώθηκε (t)
Ποσότητα μελανoδοχείων και τόνερ που ανακυκλώθηκαν (τεμάχια)
Ποσότητα πλαστικού που ανακυκλώθηκε (kg)
Ποσότητα μπαταριών που ανακυκλώθηκε (kg)
Ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που ανακυκλώθηκε (kg)
Ανακύκλωση χαρτιού ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)
Ανακύκλωση μελανοδοχείων και τόνερ ανά εργαζόμενο (τεμάχια/εργαζόμενο)
Ανακύκλωση πλαστικού ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)
Ανακύκλωση μπαταριών ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)
Ανακύκλωση εξοπλισμού ανά εργαζόμενο (kg/εργαζόμενο)
Ποσοστό χαρτιού που ανακυκλώθηκε (ανακύκλωση/κατανάλωση)
Ποσοστό μελανοδοχείων/τόνερ που ανακυκλώθηκε (ανακύκλωση/κατανάλωση)

234
8.392
9.593
5.150
12.835
45,1
1,6
1,8
1,0
2,5
43,9%
39,3%

208
5.826
13.386
5.753
21.661
42,4
1,2
2,7
1,2
4,4
45,3%
30,4%

‐11,1
‐30,6

Επαγγελματικά ταξίδια με αεροπλάνο (km)
Επαγγελματικά ταξίδια με αεροπλάνο (km/εργαζόμενο)
Επαγγελματικά ταξίδια με αυτοκίνητο (km)12
Επαγγελματικά ταξίδια με αυτοκίνητο (km/εργαζόμενο)
Εκπαιδευτικά ταξίδια με αυτοκίνητο (km)
Αποφυγή μετακινήσεων λόγω εκπαίδευσης με e‐learning (km)

1.656.537
319
7.635.101
1.470
376.834
2.006.543

1.503.346
307
7.585.759
1.548
292.419
1.928.328

‐9,2

Αριθμός πράσινων τραπεζικών προϊόντων
Έργα ΑΠΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα

18

18

0,0

Μικρά υδροηλεκτρικά (MW)
Αιολικά (MW)
Φωτοβολταϊκά (MW)
Αποφυγή έκλυσης CO2 (kt CO2)
Όρια σε πράσινες χρηματοδοτήσεις (€ εκ.)

30,2
178
135,8
598
1.029

31,1
178
262,3
775
1.300

3,0
0,0
93,2
29,6
26,3

Αριθμός εργαζομένων που παρακολούθησαν περιβαλλοντικά εκπαιδευτικά προγράμματα

3.900

1.100

‐71,8

Αναλώσιμα
‐13,9
1,5
‐12,1
‐8,6
‐8,8

‐10,4
‐

Ανακυκλώσεις
39,5
11,7
68,8
‐6,0
‐25,0
50,0

20,0
76,0
3,2
‐22,6

Μετακινήσεις
‐3,8
‐0,6
5,3

‐22,4
‐3,9

Πιστοδοτήσεις

Εκπαίδευση ‐ ευαισθητοποίηση

12

Γίνεται η παραδοχή ότι η μέση κατανάλωση των οχημάτων της Τράπεζας ανέρχεται σε 7,9 λίτρα καυσίμου ανά 100
χιλιόμετρα.

Κωδικός: ΠΔ2012
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Ημερομηνία: 30.05.2013
Σελίδα: 52 από 61

10 Παράρτημα: Οργανωτικές Μονάδες Τράπεζας Πειραιώς
Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται όλες οι Οργανωτικές Μονάδες της Τράπεζας Πειραιώς που
συμμετέχουν στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Πίνακας 15 ‐ Όλες οι Οργανωτικές Μονάδες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο ΣΠΔ

α/α

Τύπος
Κτηρίου

Περιγραφή κτιρίου

Πόλη / Περιοχή

Διεύθυνση

1

Κατάστημα

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Λεωφόρος Μεσογείων 429

2

Κατάστημα

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ‐ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγίου Ιωάννου 40

3

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΣΤΑΔΙΟΥ & ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΑ

Σταδίου 4

4

Κατάστημα

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Λ. Κηφισίας 26 & Παραδείσου 2

5

Κατάστημα

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Λ. Κηφισίας 221

6

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Λ. Κηφισίας 41 & Αργολίδος

7

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Αριστείδου 4

8

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 110 & Δεριγνύ 72‐74

9

Κατάστημα

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

Λεωφ. Ποσειδώνος 67

10

Κατάστημα

ΒΟΥΛΑΣ

ΒΟΥΛΑ

Βασ. Παύλου 63 & Ποσειδώνος

11

Κατάστημα

ΓΛΥΦΑΔΑ‐ΦΟΙΒΗΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

Φοίβης 17

12

Κατάστημα

ΔΑΦΝΗΣ

ΔΑΦΝΗ

Μεγ. Αλεξάνδρου 3 & Μ. Καραολή & Δημητρίου 2

13

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΤΖΙΑ

ΑΘΗΝΑ

Αθηνάς 61

14

Κατάστημα

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Ρούπελ 4

15

Κατάστημα

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 9 & Νικολαϊδου 86

16

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Λ. Αλεξάνδρας 32 & Σπ. Τρικούπη 60, Πεδίον Αρεως

17

Κατάστημα

ΙΛΙΟΥ

ΙΛΙΟΝ

Πρωτεσιλάου 65 & Ιδομενέως 30‐32

18

Κατάστημα

ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ

ΑΛΙΜΟΣ

Λ. Ποσειδώνος 26 & Ρήγα Φεραίου

19

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Κοραή 3

20

Κατάστημα

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΗΦΙΣΙΑ

Λεωφ. Κηφισίας 252

21

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Ηροδότου 14

22

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΚΟΡΑΗ

ΑΘΗΝΑ

Κοραή 5

23

Κατάστημα

ΚΟΡΩΠΙΟΥ

ΚΟΡΩΠΙ

Βασ. Κωνσταντίνου 110

24

Κατάστημα

ΡΕΝΤΗ‐ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΜΟΣΧΑΤΟ

Δαβάκη 2‐4 & Πύργου

25

Κατάστημα

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Λ. Ηρακλείου 285 & Μητροπολίτη Τιμοθέου

26

Κατάστημα

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ‐ΟΜΗΡΟΥ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Ομήρου 70

27

Κατάστημα

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ελευθ. Βενιζέλου 167, Πλατεία Δαβάκη

28

Κατάστημα

ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ‐ΠΛΑΤΕΙΑ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

25ης Μαρτίου 9Α

29

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Γ' Σεπτεμβρίου 6 & Καποδιστρίου

30

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Πλ. Παγκρατίου & Φρύνης 1

31

Κατάστημα

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑ

Λ. Λαυρίου 146

32

Κατάστημα

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

Π.ΦΑΛΗΡΟ

Αμφιτρίτης 8‐10 & Πρωτέως 7

33

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Πανόρμου 70‐72

34

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Πατησίων 70 & Κότσικα

35

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Πατησίων 380

36

Κατάστημα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ‐ΤΣΑΛΔΑΡΗ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Π. Τσαλδάρη 73 & Ηροδότου

37

Κατάστημα

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Ιερά οδός 214

38

Κατάστημα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ‐ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Εθνάρχου Μακαρίου 33

39

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΘΗΝΑ

Μητροπόλεως 5 & Νίκης 9

40

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΑΘΗΝΑ

Πλ. Φιλικής Εταιρίας 2

41

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστημίου 20

42

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

ΑΘΗΝΑ

Λ. Συγγρού 46 & Πετμεζά 7
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43

Κατάστημα

ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Λ. Κηφισίας 274

44

Κατάστημα

ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Λ. Πεντέλης & Παπάγου 3

45

Κατάστημα

ΨΥΧΙΚΟΥ

Ν.ΨΥΧΙΚΟ

Λ. Κηφισίας 334 & Ελ. Βενιζέλου 1

46

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΙΛΙΣΣΙΩΝ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Γρ. Αυξεντίου 30 & Ούλωφ Πάλμε, Ιλίσσια

47

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 421

48

Κατάστημα

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ

Λεωφ. Σοφοκλή Βενιζέλου 72 & Δημοκρατίας

49

Κατάστημα

ΒΥΡΩΝΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

Χειμάρας 19 & Κολοκοτρώνη

50

Κατάστημα

ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ‐ΑΘΗΝΑ

Τριών Ιεραρχών 110

51

Κατάστημα

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Πλατεία Καναρίων 2 & Σκρα

52

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ

ΑΘΗΝΑ

Φωκίωνος Νέγρη 29

53

Κατάστημα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

Ν.ΦΑΛΗΡΟ

Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1

54

Κατάστημα

ΛΕΩΦ.ΑΘΗΝΩΝ

ΑΘΗΝΑ

Λεωφ.Αθηνών 80 & Μηριόνου 2‐4

55

Κατάστημα

ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ρήγα Φεραίου & Χαροκόπου 72

56

Κατάστημα

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Δεκελείας 77 & Αννέων 2

57

Κατάστημα

ΒΡΙΛΛΗΣΙΩΝ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Λεωφόρος Πεντέλης 69

58

Κατάστημα

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Λεωφ.Παπάγου 87 & Αγ.Θεράποντος 2

59

Κατάστημα

ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΑΧΑΡΝΑΙ

Λεωφόρος Πάρνηθος 23‐25

60

Κατάστημα

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Αλεξιουπόλεως 48

61

Κατάστημα

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Λεωφόρος Μεσογείων 218

62

Κατάστημα

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΓΑΛΑΤΣΙ

Λεωφόρος Ομορφοκκλησιάς 26 & Αφαίας 1

63

Κατάστημα

ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΛΛΗΝΗ

Λεωφ. Μαραθώνος 50 & Ελ.Βενιζέλου

64

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Μιχαλακοπούλου 157

65

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ

Ιπποκράτους 80 & Μεθώνης 4

66

Κατάστημα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Λεωφ.Ιασωνίδου 81 & Πλάτωνος 1Α

67

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΣΥΓΓΡΟΥ 87

ΑΘΗΝΑ

Λεωφόρος Συγγρού 87

68

Κατάστημα

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Χελμού 27

69

Κατάστημα

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Νίκης & Λεωφ.Γεωργίου Παπανδρέου 44

70

Κατάστημα

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ)

Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου 173

71

Κατάστημα

ΤΑΥΡΟΥ

ΤΑΥΡΟΣ‐ΑΘΗΝΑ

Παναγή Τσαλδάρη & Λεωφ.Πειραιώς 205

72

Κατάστημα

ΣΕΠΟΛΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΟΛΙΑ

Δυρραχίου 65 & Δράμας 169

73

Κατάστημα

ΛΟΦΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Κέννεντυ 129 & Κρυονερίου 1, Λόφος Αξιωματικών

74

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΓΚΥΖΗ

ΑΘΗΝΑ

Γκύζη 28

75

Κατάστημα

ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Ιερά Οδός 285

76

Κατάστημα

ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ

Λεωφ.Ηλία Ηλιού 70 & Κριτίου 30

77

Κατάστημα

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Λεωφ.Εθνικής Αντιστάσεως 49‐55 & Πανιωνίου 26

78

Κατάστημα

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ‐ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

Θησέως 46 & Δημ.Ράλλη 2

79

Κατάστημα

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 2‐6 & Γρηγορίου Ε' 1

80

Κατάστημα

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Πλ.Ηρώων ‐ Σωτηρίου Πέτρουλα 18

81

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ‐ΑΘΗΝΑ

Αχαρνών 276, Κάτω Πατήσια

82

Κατάστημα

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Ιφιγενείας 5

83

Κατάστημα

ΠΕΙΡΑΙΑ‐ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Λεωφ. Δημητρίου Γούναρη 17

84

Κατάστημα

ΠΕΙΡΑΙΑ‐ ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ακτή Μιαούλη 23

85

Κατάστημα

ΠΕΙΡΑΙΑ‐ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ακτή Μιαούλη 47‐49

86

Κατάστημα

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΛΕΩΦ. ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 142

87

Κατάστημα

ΝΙΚΑΙΑΣ‐ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ

ΝΙΚΑΙΑ

Πέτρου Ράλλη 207 & Πλ. Δαβάκη 14

88

Κατάστημα

ΠΕΙΡΑΙΑ‐ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αντιπλοιάρχου Παν. Βλαχάκου 7 & Πολυδεύκους

89

Κατάστημα

ΠΕΙΡΑΙΑ‐ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη 136

90

Κατάστημα

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Λεωφ. Δημοκρατίας 37 & Κολοκοτρώνη

91

Κατάστημα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Λεωφόρος Σαλαμίνος 74

92

Κατάστημα

ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΕΓΑΡΑ

28ης Οκτωβρίου 46 & Χρήστου Μωραϊτη

93

Κατάστημα

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΡΤΕΜΙΔΑ

Λεωφ.Αρτέμιδος 3

94

Κατάστημα

ΒΑΡΗΣ

ΒΑΡΗ

Λεωφ.Αναργυρούντος 35

95

Κατάστημα

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

Καφετζή & Λεωφ.Μαραθώνος 137

Κωδικός: ΠΔ2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία: 30.05.2013
Σελίδα: 54 από 61

96

Κατάστημα

ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΜΙΝΙΑ

Βαλτετσίου & Δωδεκανήσου 39

97

Κατάστημα

ΑΙΓΙΝΑΣ

ΑΙΓΙΝΑ

Παραλιακή Λεωφ. Δημοκρατίας & Λεονάρδου Λαδά

98

Κατάστημα

ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Βασιλέως Γεωργίου & Λ. Φυλής 163

99

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

ΑΘΗΝΑ‐ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ

Τζώρτζ 4

100

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΦΙΛΟΛΑΟΥ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ‐ΑΘΗΝΑ

Ευμενούς & Φιλολάου 131

101

Κατάστημα

ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΑΜΑ

Λεωφόρος Ειρήνης 121

102

Κατάστημα

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Πλατεία Δημοσθένους Σωτηρίου 24

103

Κατάστημα

ΠΕΥΚΗΣ

ΠΕΥΚΗ

Λεωφόρος Ειρήνης 11 & Χρυσ.Σμύρνης 1

104

Κατάστημα

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ

Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 4

105

Κατάστημα

ΚΑΤΕΧΑΚΗ

ΑΘΗΝΑ‐ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ

Κατεχάκη 27 & Καπετάν Χρονά 13

106

Κατάστημα

ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΜΟΣΧΑΤΟ

Λεωφόρος Μακρυγιάννη 75

107

Κατάστημα

ΣΠΕΤΣΩΝ

ΣΠΕΤΣΕΣ

Πλατεία Αγοράς (Ρολογιού)

108

Κατάστημα

ΑΘΗΝΑ‐ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΒΙΛΗ

ΑΘΗΝΑ

Λεωφ.Βασιλίσσης Σοφίας 97 & Τιμολέοντος Βάσσου

109

Κατάστημα

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Αγίων Αναργύρων 31 & Κεφαλληνίας

110

Κατάστημα

ΛΑΥΡΙΟΥ

ΛΑΥΡΙΟ

Κουντουριώτη‐Λιμάνι Λαυρίου

111

Κατάστημα

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

Στεφάνου Σκουλούδη 30 & Νεοσοίκων 136‐138, Πλ Σερφιώτου

112

Κατάστημα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

25ης Μαρτίου 101 & Θράκης

113

Κατάστημα

ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ

Ιωάννου Φωκά 92 & Έρσης 2

114

Κατάστημα

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΧΑΙΔΑΡΙ

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου 76 & Παύλου Μελά 49

115

Κατάστημα

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ‐ ΑΧΑΡΝΕΣ

ΑΧΑΡΝΕΣ

Κωνσταντίνου Καραμανλή 94 ‐ Θέση Λαθέα

116

Κατάστημα

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΑΓΡΙΝΙΟ

Ιωάννη Στάικου 14 & Κύπρου 68

117

Κατάστημα

ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ

ΛΕΙΒΑΔΙΑ

Δημάρχου Ανδρεαδάκη 15 & Ικάρου 1

118

Κατάστημα

ΧΑΛΚΙΔΑΣ‐ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΧΑΛΚΙΔΑ

Αγγελή Γοβιού & Ελ. Βενιζέλου 2

119

Κατάστημα

ΧΑΛΚΙΔΑΣ‐ΑΒΑΝΤΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΑ

Κριεζώτου & Μπαλαλαίων

120

Κατάστημα

ΘΗΒΑΣ

ΘΗΒΑ

Πινδάρου 82

121

Κατάστημα

ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΕΡΕΤΡΙΑ

Φιλοσόφου Μενεδήμου 58

122

Κατάστημα

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Ιντζέ 6

123

Κατάστημα

ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΑΜΦΙΣΣΑ

Γιδογιάννου Σαλώνων 7, Πλ. Ησαία

124

Κατάστημα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Δημ.Κοτσιμπού & Ζαχαρία Παπαντωνίου 2

125

Κατάστημα

ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ

ΟΙΝΟΦΥΤΑ

Λεωφ.Αθηνών 3

126

Κατάστημα

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Σπυρίδωνος Τρικούπη & Πλατείας Μάρκου Μπότσαρη

127

Κατάστημα

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗ

Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Αίαντος Λοκρού

128

Κατάστημα

ΛΑΜΙΑΣ‐ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ

ΛΑΜΙΑ

Καποδιστρίου 11 & Αγίου Νικολάου

129

Κατάστημα

ΙΣΤΙΑΙΑΣ

ΙΣΤΙΑΙΑ

Βασιλίσσης Σοφίας & Βαλτετσίου

130

Κατάστημα

ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ

ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 66

131

Κατάστημα

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή & Βασιλέως Κωνσταντίνου

132

Κατάστημα

ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

Γερασίμου Βασιλειάδη 27

133

Κατάστημα

ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑ

Γούναρη 199‐201 & Ιλίου 23

134

Κατάστημα

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΝΕΟΧΩΡΙ

Μίνου Ζώτου & Αντωνίου Αλετρά 1

135

Κατάστημα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΑ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Λεωφ. Συγγρού 383

136

Κατάστημα

ΑΜΦΙΘΕΑΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

Λεωφόρος Αμφιθέας 99 & Άρεως 101

137

Κατάστημα

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Ιδρυτών Δήμου Δραπετσώνας 7 & Χατζοπούλου 2

138

Κατάστημα

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 71 & Αλεξάνδρου Παναγούλη

139

Κατάστημα

ΛΕΝΟΡΜΑΝ

ΑΘΗΝΑ

Λένορμαν 180 & Ινούς 1

140

Κατάστημα

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΡΑΦΗΝΑ

Αραφηνιδών Αλών 6

141

Κατάστημα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Λυσικράτους 1‐7 & Ευρυπίδου

142

Κατάστημα

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Λεωφ. Ιπποκράτους 201 & Σάμου

143

Κατάστημα

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 380

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης 380 & Σπύρου Μήλιου 2 & Δωδεκανήσου

144

Κατάστημα

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ

Λεωφ. Αθηνών ‐ Γ. ΚαραΪσκάκη & Σπύρου Οικονόμου

145

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εγνατίας 81

146

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΑΓΓΕΛΑΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγγελάκη 18

147

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγίου Δημητρίου 77

148

Κατάστημα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ. Βετσοπούλου 87 & Α. Παπάγου

Κωδικός: ΠΔ2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία: 30.05.2013
Σελίδα: 55 από 61

149

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αντιγονιδών 17

150

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Β. Όλγας 199

151

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασ. Ηρακλείου 1

152

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 101‐103

153

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Ελ. Βενιζέλου 73

154

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ίωνος Δραγούμη 5

155

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΘΕΡΜΗΣ

ΘΕΡΜΗ

Πλατεία Αν. Παραμάνα 1

156

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΙΩΝΙΑ

ΙΩΝΙΑ‐ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωνσταντίνου Καραμανλή 30

157

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Μεταμορφώσεως 1 & Πόντου

158

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ίωνος Δραγούμη 28 & Σολωμού

159

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μοναστηρίου 225

160

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΕΑΠΟΛΗ

Αν. Παπανδρέου 79

161

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΣΥΚΕΩΝ

ΣΥΚΙΕΣ

Νικολάου Παρασκευά 2

162

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΒΟΥΛΓΑΡΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 170

163

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ

Κομνηνών 33

164

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Παπαναστασίου 1

165

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΣΙΔΗΡΟΔΡ. ΣΤΑΘΜΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Γιαννιτσών 25 & Αναγεννήσεως 52

166

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασ. Όλγας 82

167

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Λαγκαδά 188 & Γρ. Λαμπράκη 1

168

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΤΟΥΜΠΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ισιδώρου 2 & Γρ. Λαμπράκη 71

169

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τσιμισκή 132 & Εθν. Αμύνης

170

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΔΙΑΒΑΛΚ ΙΑΤΡ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΥΛΑΙΑ

Ασκληπιού 10, 12ο ΧΛΜ. Θεσ/κης Αεροδρομίου

171

Κατάστημα

ΔΡΑΜΑΣ‐ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

ΔΡΑΜΑ

Ηπείρου 41 & Διοικητηρίου

172

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΚΑΤΟΥΝΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τσιμισκή 2 & Κατούνη

173

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τσιμισκή 80

174

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 117 & Στρ. Γενναδίου 50

175

Κατάστημα

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΓΡΕΒΕΝΑ

Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 16

176

Κατάστημα

ΔΡΑΜΑΣ‐ΒΕΡΓΙΝΑ

ΔΡΑΜΑ

Βεργίνας 22

177

Κατάστημα

ΠΙΕΡΙΩΝ‐ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

Πιερίων 202 & Αναγνωστοπούλου 1

178

Κατάστημα

ΒΕΡΟΙΑΣ‐ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

ΒΕΡΟΙΑ

Ελευθερίου Βενιζέλου 5 & Τσουπέλη

179

Κατάστημα

ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ

Βενιζέλου 2 & Πλ. Καρατάσου

180

Κατάστημα

ΚΑΒΑΛΑΣ‐ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Ομονοίας & Παύλου Μελά

181

Κατάστημα

ΚΑΒΑΛΑΣ‐ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΚΑΒΑΛΑ

Ερυθρού Σταυρού 20 & Αβέρωφ

182

Κατάστημα

ΚΑΒΑΛΑΣ‐ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ

Ελ. Βενιζέλου 115

183

Κατάστημα

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Μεγ. Αλεξάνδρου & Γράμμου 1

184

Κατάστημα

ΚΙΛΚΙΣ

ΚΙΛΚΙΣ

21ης Ιουνίου 115‐117

185

Κατάστημα

ΚΟΖΑΝΗΣ‐ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

ΚΟΖΑΝΗ

Κωνσταντίνου Καραμανλή 28

186

Κατάστημα

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

25ης Μαρτίου 54 & Στ. Γονατά

187

Κατάστημα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Ν. Πλαστήρα & Κουγιουμτζίδη 8

188

Κατάστημα

ΕΔΕΣΣΑΣ

ΕΔΕΣΣΑ

Δημοκρατίας 1 & Εγνατίας 13

189

Κατάστημα

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ‐ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πλ. Ελευθερίας 7

190

Κατάστημα

ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ‐ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Μεγ. Αλεξάνδρου 10

191

Κατάστημα

ΣΕΡΡΩΝ‐ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΣΕΡΡΕΣ

Βασιλέως Βασιλείου και Βασιλέως Αλεξάνδρου 1

192

Κατάστημα

ΣΕΡΡΩΝ‐ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΣΕΡΡΕΣ

Διον. Σολωμού & Τσαλοπούλου 2

193

Κατάστημα

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΦΛΩΡΙΝΑ

Ν. Χάσου 26

194

Κατάστημα

ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Τζαβούρα & Κύπρου (Πλ. Ομονοίας)

195

Κατάστημα

ΣΕΡΡΩΝ‐ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Ελ. Βενιζέλου & Παπαδάτου ή Γραικοπούλου

196

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΣΙΝΔΟΥ

ΣΙΝΔΟΣ

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

197

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΕΥΟΣΜΟΥ

ΕΥΟΣΜΟΣ

Μεγάλου Αλεξάνδρου 81 & Μακεδονομάχων

198

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΝΟΣΟΚ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περ. Νοσ. Παπαγεωργίου, Περιφερειακή Οδός Θεσ/κης

199

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ

Αντώνη Τρίτση & Ιθάκης 85

200

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ‐ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Λεωφ. Δημοκρατίας & Ποσειδώνος

201

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ

ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Σμύρνης 31 & Πλ. Υδρας 3

Κωδικός: ΠΔ2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία: 30.05.2013
Σελίδα: 56 από 61

202

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΠΕΡΑΙΑΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΠΕΡΑΙΑ

Αμπελοκήπων 34 & Κρήτης

203

Κατάστημα

ΛΑΓΚΑΔΑ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Πάροδος Κ.ΓΚΟΣΙΟΥ & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΚΟΣΙΟΥ 4

204

Κατάστημα

ΚΑΒΑΛΑΣ‐ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ

Πλ.Νικοτσαρά‐ Ιουστινιανού & Βενιζέλου 7

205

Κατάστημα

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ‐ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μακεδονίας & Εθνικής Αντιστάσεως 39

206

Κατάστημα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κτίριο Διοίκησης Α.Π.Θ

207

Κατάστημα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Περιφ.Γεν.Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ ‐Στίλπωνος Κυριακίδη 1

208

Κατάστημα

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Μητροπόλεως 22

209

Κατάστημα

ΚΟΖΑΝΗΣ‐ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

ΚΟΖΑΝΗ

Παύλου Μελά 10

210

Κατάστημα

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

22ας Απριλίου 1854

211

Κατάστημα

ΣΚΥΔΡΑΣ

ΣΚΥΔΡΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Πέτρου Σαχίνη 12

212

Κατάστημα

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΝΙΓΡΙΤΑ

Αθανασίου Αργυρού 28

213

Κατάστημα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ‐ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ‐ΚΟΡΔΕΛΙΟ

Α. Παπανδρέου 16‐20 & Μ. Αλεξάνδρου 1 & Μπουμπουλίνας 2

214

Κατάστημα

ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΛΙΤΟΧΩΡΟ

Πλατεία Ελευθερίας & Ενιππέως

215

Κατάστημα

ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Αγίας Παρασκευής 2‐4

216

Κατάστημα

ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΑΜΥΝΤΑΙΟ

Πλατεία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης 24

217

Κατάστημα

ΠΕΥΚΩΝ

ΠΕΥΚΑ

Λεωφόρος Τρίτης Γ. Παπανικολάου 66

218

Κατάστημα

ΙΕΡΙΣΣΟΥ

ΙΕΡΙΣΣΟΣ

Ακάνθου 4

219

Κατάστημα

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βασιλέως Γεωργίου 1Α

220

Κατάστημα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Λεωφόρος Δημοκρατίας 227

221

Κατάστημα

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Κωνσταντινουπόλεως 207

222

Κατάστημα

ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ‐ΞΑΝΘΗΣ

ΞΑΝΘΗ

Μ. Καραολή & Θερμοπυλών 2

223

Κατάστημα

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Βασιλέως Γεωργίου 4

224

Κατάστημα

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

Βενιζέλου 36

225

Κατάστημα

ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΣΑΠΕΣ

Παπαδήμα 41

226

Κατάστημα

ΔΗΜ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Φιλικής Εταιρείας & Φιλίππου

227

Κατάστημα

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ‐ΚΑΒΑΛΑΣ

ΞΑΝΘΗ

2ο χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης‐Καβάλας

228

Κατάστημα

ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΙ

Ελευθερίου Βενιζέλου 10

229

Κατάστημα

ΑΡΤΑΣ

ΑΡΤΑ

Ελευθ. Βενιζέλου & Βασ. Πύρρου, Πλατεία Κιλκίς

230

Κατάστημα

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

Αγ. Αποστόλων 7‐9

231

Κατάστημα

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ‐ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πλατεία Δημοκρατίας & Αβέρωφ 1

232

Κατάστημα

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ‐ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ περιοχή ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ

Λεωφ. Δωδώνης 173

233

Κατάστημα

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ‐ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πυρσινέλλα 6

234

Κατάστημα

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ελ. Βενιζέλου 11 & Κυδωνιών

235

Κατάστημα

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ‐ΓΡΑΜΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Λεωφόρος Γράμμου 16

236

Κατάστημα

ΠΑΡΓΑΣ

ΠΑΡΓΑ

Αλεξάνδρου Μπάκα & Σπύρου Λειβαδά

237

Κατάστημα

ΚΕΡΚΥΡΑΣ‐Ε.ΟΔ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ

4ο χλμ. Ε.Ο. Κέρκυρας‐Παλαιοκαστρίτσας

238

Κατάστημα

ΚΕΡΚΥΡΑΣ‐ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ

Ιωάννου Θεοτόκη 21

239

Κατάστημα

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Κωνστ. Λομβάρδου 16 & Διον. Στεφάνου

240

Κατάστημα

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ

Λεωφ. Αντώνη Τρίτση 110 & Ρόκκου Βεργώτη

241

Κατάστημα

ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑ ΑΓ.ΜΗΝΑΣ

Ιωάννου Μελά 187

242

Κατάστημα

ΑΡΓΟΥΣ

ΑΡΓΟΣ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 6 & Παναγή Τσαλδάρη

243

Κατάστημα

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ

Πλ. Βασ.Γεωργίου Β' 8‐10

244

Κατάστημα

ΠΑΤΡΩΝ‐ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

ΠΑΤΡΑ

Ρήγα Φεραίου 52 & Κολοκοτρώνη

245

Κατάστημα

ΠΑΤΡΩΝ‐ΜΑΙΖΩΝΟΣ

ΠΑΤΡΑ

Μαιζώνος 173 & Κανάρη

246

Κατάστημα

ΠΑΤΡΩΝ‐ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΠΑΤΡΑ

Αγ. Ανδρέου 107 & Ασκληπιού

247

Κατάστημα

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ

Μεγ. Αλεξάνδρου 3 & Θεμιστοκλέους

248

Κατάστημα

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Κολοκοτρώνη 6

249

Κατάστημα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ποσειδώνος 48

250

Κατάστημα

ΣΠΑΡΤΗΣ

ΣΠΑΡΤΗ

Κων. Παλαιολόγου 124 & Θερμοπυλών

251

Κατάστημα

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πολυχάρους 1 & Αριστομένους 43Β

252

Κατάστημα

ΑΙΓΙΟΥ

ΑΙΓΙΟ

Μητροπόλεως 2 & Ερμού

253

Κατάστημα

ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Βασιλείου Θεοδωσάκου & Εθελοντών Αιμοδοτών

254

Κατάστημα

ΠΑΤΡΩΝ‐ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ

ΠΑΤΡΑ

Έλληνος Στρατιώτου 85 & Λευκωσίας 21

Κωδικός: ΠΔ2012

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ημερομηνία: 30.05.2013
Σελίδα: 57 από 61

255

Κατάστημα

ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Ελ. Βενιζέλου 3 & Πλάτωνος

256

Κατάστημα

ΚΟΡΙΝΘΟΥ‐ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ

71ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών‐Κορίνθου

257

Κατάστημα

ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΝΑΥΠΛΙΟ

Κύπρου & Βαρβάκη 2

258

Κατάστημα

ΠΑΤΡΩΝ‐Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΑΤΡΑ

Ιωνίας & Ελ.Βενιζέλου & Γ.Παπανδρέου 104

259

Κατάστημα

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ

Δημοτική Οδός Λοχαγού Ηλία Πετρουλάκη 3

260

Κατάστημα

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ‐ΕΛΕΥΘΕΡ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ελ. Βενιζέλου 34 & Κουντουριώτου

261

Κατάστημα

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ

Πλατεία Παπαγιαννοπούλου 15

262

Κατάστημα

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΑΣΤΡΟΣ

Επαρχιακός Δρόμος Άστρους‐Λεωνιδίου

263

Κατάστημα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ‐ΚΙΑΤΟ

ΚΙΑΤΟ

Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών‐Κορίνθου‐Πατρών 48 & Αράτου

264

Κατάστημα

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

25ης Μαρτίου & παρόδου Αλέξ. Καλαντζάκου‐Πλ Καλαντζάκου

265

Κατάστημα

ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΚΡΑΝΙΔΙ

Αγίων Αναργύρων (Πλατεία Κύπρου) & Αγίου Δημητρίου

266

Κατάστημα

ΑΚΡΑΤΑΣ

ΑΚΡΑΤΑ

Παλαιά Εθνική Οδός Κορίνθου ‐ Πατρών ‐ Συνοικία Κράθιον

267

Κατάστημα

ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Στρατηγού Γ. Σισίνη 127 & Μανουρά

268

Κατάστημα

ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΚΡΕΣΤΕΝΑ

Ξενοφώντος 155

269

Κατάστημα

ΓΥΘΕΙΟΥ

ΓΥΘΕΙΟ

Ηρακλέους 2 & Ευρυκλέους

270

Κατάστημα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΣΠΑΡΤΗ

2ο χλμ Εθνικής Οδού Σπάρτης ‐ Γυθείου

271

Κατάστημα

ΣΚΙΑΘΟΥ

ΣΚΙΑΘΟΣ

Παπαδιαμάντη 59

272

Κατάστημα

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ν. Πλαστήρα 21

273

Κατάστημα

ΛΑΡΙΣΑΣ‐ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

Μεγ. Αλεξάνδρου 4

274

Κατάστημα

ΛΑΡΙΣΑΣ‐ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

Ηρώων Πολυτεχνείου 113

275

Κατάστημα

ΛΑΡΙΣΑΣ‐ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ

ΛΑΡΙΣΑ

Παναγούλη 11‐13

276

Κατάστημα

ΒΟΛΟΥ

ΒΟΛΟΣ

Κ. Καρτάλη & Ιάσονος 66‐70

277

Κατάστημα

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΤΡΙΚΑΛΑ

Ασκληπιού 32

278

Κατάστημα

ΒΟΛΟΥ‐ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Ν.ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΥ

Λεωφ. Ειρήνης 2 & Γεωργ. Αβέρωφ 1

279

Κατάστημα

ΛΑΡΙΣΑΣ‐ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

1ο χλμ.Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας‐Αθήνας

280

Κατάστημα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

Τρικάλων 26 & Σιδηροδρόμου

281

Κατάστημα

ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΛΜΥΡΟΣ

Βασιλέως Κωνσταντίνου 117 ‐ Κεντρική Πλατεία Αλμυρού

282

Κατάστημα

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΟΥΖΑΚΙ

Αντώνη Βασιλείου 86

283

Κατάστημα

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΦΑΡΣΑΛΑ

Καναδά 2 & Αχιλλέως

284

Κατάστημα

ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΤΥΡΝΑΒΟΣ

Καραολή Δημητρίου 23‐25

285

Κατάστημα

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

6ης Οκτωβρίου 90

286

Κατάστημα

ΡΟΔΟΥ‐ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΟΔΟΣ

Ιερού Λόχου 7 & Αμερικής

287

Κατάστημα

ΡΟΔΟΥ‐ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ

ΡΟΔΟΣ

Εθνικής Αντιστάσεως 28

288

Κατάστημα

ΧΙΟΥ

ΧΙΟΣ

Πλ. Κανάρη 14 & Φιστέλ ντε Κουλάνς

289

Κατάστημα

ΚΕΑΣ

ΚΕΑ

Κορρησία

290

Κατάστημα

ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΣ

Θέση Καρόδρομος, Τριοβάσαλος

291

Κατάστημα

ΝΑΞΟΥ

ΝΑΞΟΣ

Παπαβασιλείου & Δημ. Οδού, Πηγαδάκια

292

Κατάστημα

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Καρτεράδος

293

Κατάστημα

ΚΩ

ΚΩΣ

Μαρμαρωτό

294

Κατάστημα

ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

Θεμιστοκλή Σοφούλη 89 & Φωτιάδου

295

Κατάστημα

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Κουντουριώτη 17

296

Κατάστημα

ΣΥΡΟΥ

ΣΥΡΟΣ

Ακτή Εθνικής Αντιστάσεως 12 ‐ Ερμούπολη

297

Κατάστημα

ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΣ

Γαροφαλλίδου 1, Μύρινα

298

Κατάστημα

ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΣ

Πλατεία Μ. Μαυρογένους, Παροικιά

299

Κατάστημα

ΣΙΦΝΟΥ

ΣΙΦΝΟΣ

Απολλωνία, Κεντρική Πλατεία Απολλωνίας

300

Κατάστημα

ΜΥΚΟΝΟΥ

ΧΩΡΑ‐ΜΥΚΟΝΟΣ

Νέα Περιφ Οδός Λιμένος‐Χώρας Μυκόνου,Συνοικία Δραφάκι

301

Κατάστημα

ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ

ΣΑΜΟΣ

Γοργύρας 17 ‐ Νέο Καρλόβασι

302

Κατάστημα

ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ

Μητροπολίτου Διον. Μηνά 1‐3, Πλατεία Καλλονής

303

Κατάστημα

ΤΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΣ

Παραλιακός Δρόμος Τήνου, Ακτή Βασιλέως Κωνσταντίνου

304

Κατάστημα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ‐ΡΟΔΟΣ

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου

305

Κατάστημα

ΚΑΛΥΜΝΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

Παραλιακή οδός Αγ. Νικολάου, Οικισμός Πόθιας

306

Κατάστημα

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ‐ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

Ν.ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

Λεωφ. Ικάρου & Ηροδότου 140

307

Κατάστημα

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ‐25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

25ης Αυγούστου 39
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308

Κατάστημα

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ‐ΕΒΑΝΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Έβανς 7

309

Κατάστημα

ΚΝΩΣΟΥ

ΚΝΩΣΣΟΣ

Λεωφ. Κνωσού 255‐259 & Νάθενα
Βασιλικά Βουτών

310

Κατάστημα

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ‐ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

311

Κατάστημα

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πλ. Ελ.Βενιζέλου 13

312

Κατάστημα

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Π. Κουντουριώτη 105

313

Κατάστημα

ΧΑΝΙΩΝ‐ΠΛΑΤΕΙΑ 1866

ΧΑΝΙΑ

Χατζημιχάλη Γιάνναρη 70

314

Κατάστημα

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ‐62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Λεωφ.62 Μαρτύρων 97 & Διον.Φραγκιαδάκη 1

315

Κατάστημα

ΧΑΝΙΩΝ‐Ε.ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ

ΧΑΝΙΑ

Εμμ. Τζανακάκη 54 & Μπονιαλή

316

Κατάστημα

ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου Κρήτης

317

Κατάστημα

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΛΥΚΗ‐ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Δημοκρατίας 37

318

Κατάστημα

ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

ΤΥΜΠΑΚΙ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ

Λεωφόρος Κόκκινου Πύργου

319

Κατάστημα

ΚΙΣΣΑΜΟΥ

ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

Ηρώων Πολυτεχνείου & Βαρδαντώνη

320

Κατάστημα

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Αλεξάνδρου Παναγούλη & Πραισού

321

Κατάστημα

ΜΟΙΡΩΝ

ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Λογίου & 25ης Μαρτίου 187

322

Κατάστημα

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου

323

Κατάστημα

ΜΑΛΛΙΩΝ

ΜΑΛΙΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

Ελευθερίου Βενιζέλου 135

324

Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ‐ΔΙΟΙΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4

ΑΘΗΝΑ

Αμερικής 4

325

Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ‐ΔΙΟΙΚ ΚΟΡΑΗ 5

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΡΑΗ 5

326

Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ‐ΔΙΟΙΚ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 4

ΑΘΗΝΑ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 4

327

Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ‐ΔΙΟΙΚ ΣΥΓΓΡΟΥ 87

ΑΘΗΝΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 87

328

Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ‐ΔΙΟΙΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 18

ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστημίου 18

329

Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ‐ΔΙΟΙΚ ΣΥΓΓΡΟΥ 142

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Συγγρού 142

330

Διοίκηση

ΚΑΛΛΙΘΕΑ‐ΔΙΟΙΚ ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Λυσικράτους 1‐7 & Ευρυπίδου

331

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ‐ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ακτή Μιαούλη 23

332

Διοίκηση

Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ

17ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας & Ρούπελ 4

333

Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ‐ΔΙΟΙΚ ΘΕΟΔΩΡΗΤ.ΒΡΕΣΘΕΝΗΣ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Θεοδωρήτου Βρεσθένης 1

334

Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ‐ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 75

ΑΘΗΝΑ

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75

335

Διοίκηση

ΠΕΙΡΑΙΑ‐ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ακτή Μιαούλη 47‐49

336

Διοίκηση

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ‐ΔΙΟΙΚ ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εθνικής Αμύνης 5‐7

337

Διοίκηση

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ‐ΔΙΟΙΚ ΚΑΤΟΥΝΗ 12‐14

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΤΟΥΝΗ 12‐14

338

Διοίκηση

ΠΑΤΡΑ‐ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΤΡΑ

Ρήγα Φερραίου & Κολοκοτρώνη 13Α

339

Διοίκηση

ΛΑΡΙΣΑ‐ΠΕΡΙΦ.ΔΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΛΑΡΙΣΑ

ΗΛΙΟΔΩΡΟΥ 12, ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

340

Διοίκηση

ΚΑΒΑΛΑ‐ΠΕΡΙΦ.ΔΝΣΗ Β.Α.ΕΛΛ

ΚΑΒΑΛΑ

ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 15

341

Διοίκηση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ‐ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ & ΔΩΔΕΚ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Κορωναίου & 25ης Αυγούστου 62

342

Διοίκηση

ΙΩΑΝΝΙΝΑ‐ΔΙΚΤΥΟ ΗΠΕΙΡ‐ΔΥΤ ΕΛΛ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΒΕΡΩΦ 1

343

Διοίκηση

ΕΚΠ. ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΑΘΗΝΑ

Μεσογείων 2‐4
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12

Συντομογραφίες

EMAS

Eco‐Management and Audit Scheme (Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και
Οικολογικού Ελέγχου)

ΣΠΔ

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

IQNet

International Quality Certification Network

ΣυΠΔ

Συντονιστής περιβαλλοντικής Διαχείρισης

PET

Polyethylene terephthalate (πλαστικό)

ΥΠΔ

Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΟΠΔ

Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

ΣΒΣ

Συνολικός Βαθμός Σημαντικότητας

ΑΠΕ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΑΗΗΕ

Ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

ΗΖ (Η/Ζ)

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος

ΠΟΕ

Πτητικές Οργανικές Ενώσεις

ΑΕΚΚ

Απόβλητα εκσκαφών‐ κατασκευών‐ κατεδαφίσεων

CRI

Corporate Responsibility Index (Δείκτης Κοινωνικής Ευθύνης)

ELTRUN

Electronic Trading Research Unit (Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Εμπορίου)

CSE

Κέντρο Αειφορίας

ΜΚΟ

Μη Κυβερνητική Οργάνωση

IPCC

Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

ΕΤΕΑΝ

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
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