
 

Περιβαλλοντικοί στόχοι και περιβαλλοντικά προγράμματα της 

Τράπεζας Πειραιώς για το 2017 

 

Περιβαλλοντική 

Πλευρά 
Περιβαλλοντικός Στόχος 2017 Διάρκεια 

Περιβαλλοντικά 

Προγράμματα 

Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας 

2% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά 

τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο 

των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 

Ανακαινίσεις σε κτήρια, 

αντικατάσταση φωτισμού, 

παρακολούθηση 

καταναλώσεων μέσω BΕMS  

8% μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά 

τετραγωνικό μέτρο στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που 

έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης ενεργειακής 

διαχείρισης [τριετής στόχος με έτος αναφοράς το 2016] 

Τριετής 
Ολοκληρωμένη Ενεργειακή 

Διαχείριση 

5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα 

καταστήματα της Τράπεζας θα προέρχεται από φωτοβολταϊκά 

συστήματα, μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) 

[διετής στόχος με έτος αναφοράς το 2016] 

Διετής 

Πρόγραμμα εγκατάστασης 

συστημάτων αυτοπαραγωγής 

με ενεργειακό συμψηφισμό 

(net-metering) 

Συνολικές εκπομπές 

αερίων ρύπων που 

συνδέονται με την 

παραγωγή  ηλεκτρισμού, 

την κατανάλωση ντίζελ 

στα κτήρια και τις 

επαγγελματικές 

μετακινήσεις 

2% μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά 

τετραγωνικό μέτρο σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο 

των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 

Ανακαινίσεις σε κτήρια, 

αντικατάσταση φωτισμού, 

παρακολούθηση 

καταναλώσεων μέσω BΕMS  

10%
1
 μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

(σε απόλυτα μεγέθη) στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που 

εντάσσονται στο ΣΠΔ [πενταετής στόχος με έτος αναφοράς το 

2014] 

Πενταετής 

Ανακαινίσεις σε κτήρια, 

αντικατάσταση φωτισμού, 

παρακολούθηση 

καταναλώσεων μέσω BΕMS  

Κατανάλωση νερού 

2% μείωση της κατανάλωσης νερού ανά εργαζόμενο σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που 

εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος Ανακαινίσεις στα κτήρια 

20% μείωση της κατανάλωσης νερού 10 καταστημάτων λόγω της 

τοποθέτησης ειδικών φίλτρων στις βρύσες τους 
Ετήσιος 

Πιλοτικό πρόγραμμα 

εξοικονόμησης νερού  

Συνολική κατανάλωση 

χαρτιού 

3% μείωση της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο των υποδομών της 

Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 

Πρόγραμμα μείωσης 

κατανάλωσης χαρτιού 

(paperless cashier) 

Κατανάλωση Χαρτιού 

(ανακυκλωμένο και 

πιστοποιημένο κατά FSC) 

3% αύξηση ποσοστού χρήσης περιβαλλοντικά πιστοποιημένων 

χάρτινων αναλωσίμων σε σχέση με τη συνολική ποσότητα χαρτιού 

που καταναλώνεται στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που 

εντάσσονται στο ΣΠΔ [διετής στόχος με έτος αναφοράς το 2016] 

Διετής 
Πρόγραμμα πράσινων 

προμηθειών 

Στερεά απόβλητα - χαρτί  

3% αύξηση της ανακύκλωσης χαρτιού ανά εργαζόμενο σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος στο σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που 

εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 
Πρόγραμμα ανακύκλωσης 

χαρτιού 

Στερεά απόβλητα – 

μελανοδοχεία και toner 

3% αύξηση της ανακύκλωσης μελανοδοχείων ανά εργαζόμενο σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος στο σύνολο των υποδομών της 

Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 
Πρόγραμμα ανακύκλωσης 

μελανοδοχείων/toner 

Στερεά απόβλητα – 

Ηλεκτρικός και 

ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

10% αύξηση της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο 

σύνολο των υποδομών της Τράπεζας που εντάσσονται στο ΣΠΔ 

Ετήσιος 
Πρόγραμμα ανακύκλωσης 

Α.Η.Η.Ε. 

 

 

                                                 
1
 Αναθεώρηση του στόχου δεδομένου ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί 


