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Κυρίες και κύριοι,  
 
Εκ µέρους του οµίλου της Eurobank σας καλωσορίζω στη σηµερινή µας εκδήλωση και σας 
ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσία σας που θεωρώ πως είναι ενδεικτική και του ενδιαφέροντός 
σας για τα θέµατα του Περιβάλλοντος.  
Η Eurobank είναι από τις πρώτες ελληνικές τράπεζες που υιοθέτησε και διατύπωσε το 2003  
επίσηµα Περιβαλλοντική Πολιτική ως ένδειξη της δέσµευσης της για µείωση των άµεσων 
επιπτώσεων στο περιβάλλον, που απορρέουν από τη λειτουργία της, αλλά και των έµµεσων 
επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητες των πελατών και των προµηθευτών µας. 
 
Από το τέλος του 2003 µε στόχο να  µετουσιώσει την πολιτική σε πράξη η Eurobank σχεδίασε, 
ανέπτυξε και εγκατέστησε ένα Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆). Με βάση το 
σύστηµα αυτό, σε ετήσια βάση ταυτοποιούµε και µετράµε τις  περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη 
λειτουργία και την επιχειρηµατική δραστηριότητα της Τράπεζας και καθορίζουµε επιδόσεις - 
στόχους, καταρτίζουµε  πρόγραµµα βελτιωτικών δράσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων 
αποτιµώνται  για να αρχίσει ένας νέος  κύκλος βελτίωσης. Τον Σεπτέµβριο του 2004, οι 
προσπάθειες µας για το περιβάλλον επιβραβεύθηκαν µε την πιστοποίηση της τράπεζας κατά το 
διεθνές πρότυπο ISO 14001 για το σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών µας στην Αττική. 
Μέσα στο 2006 η πιστοποίηση επεκτάθηκε στον νοµό Θεσσαλονίκης.. Φέτος,  ξεκίνησε η 
προετοιµασία για τη µεταφορά των περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών του ΣΠ∆ σε 
θυγατρικές στο εξωτερικό.   
  
Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα και µια από τις λίγες ευρωπαϊκές που έχουν 
πιστοποιηθεί για Σύστηµα  Περιβαλλοντικής  ∆ιαχείρισης. Είναι επίσης µέλος του (UNEP-FI), 
United Nations Environment Program Finance Initiative ενός διεθνούς δικτύου 
χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, που δραστηριοποιούνται µε στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιµη ανάπτυξη.  
 
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Μέχρι σήµερα τα προγράµµατα δράσης της τράπεζας περιλαµβάνουν ενέργειες και  πρωτοβουλίες 
σε έξι τοµείς : 
1. Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση προσωπικού. 
2. Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων. 
3. Εξοικονόµηση φυσικών πόρων όπως χαρτιού και ενέργειας. 
4. Μείωση των µετακινήσεων συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη µείωση των εκποµπών 

Αερίων του Θερµοκηπίου από την λειτουργία της 
5. Ανάπτυξη και προώθηση Πράσινων Τραπεζικών Προϊόντων. 
6. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων νέων δανειοδοτήσεων και συνεργασιών. 
 
Πρωταρχικό µέληµά µας είναι η συστηµατική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού µας, για θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
αποτελεί τµήµα της βασικής εκπαίδευσης των νέων προσλαµβανόµενων στην Τράπεζα, ενώ για 
την τρέχουσα διετία 2007/08 εξετάζεται η ανάπτυξη εκπαιδευτικού προγράµµατος E-learning για 
την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση.  
 
Ένας δεύτερος άξονας αφορά στην  διαχείριση αποβλήτων.  

• Η προσπάθειά µας στην κατεύθυνση αυτή αρχίζει από την προµήθεια υλικών µε πρόνοια 
τα απόβλητα τους να έχουν χαµηλές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως, µπαταρίες ξηρού 
τύπου ή υλικά ανακαίνισης χώρων χωρίς αµίαντο. Επίσης στο πλαίσιο συνεργασίας µε 
εξωτερικούς συνεργάτες – υπεργολάβους απαιτείται συµβατικά η από µέρους τους 
περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση αποβλήτων. 
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• Παράλληλα υπάρχουν όπου είναι δυνατό προγράµµατα ανακύκλωσης υλικών ή 
εξοπλισµού. Ενδεικτικά αναφέρουµε στοιχεία για την ανακύκλωση όλων των τόνερ των 
εκτυπωτών των καταστηµάτων και κεντρικών µονάδων στην Αττική. Το 2006 να 
ανακυκλώθηκαν περίπου 5.100 τεµάχια έναντι 950 το 2005. 

• Επίσης, η Τράπεζα συνεχίζει το πρόγραµµα δωρεών ηλεκτρονικού εξοπλισµού, στο 
πλαίσιο του οποίου στην περίοδο 2004-2006 δώρισε σε σχολεία και σε οργανισµούς του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα περίπου 1400 ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 
Ο τρίτος άξονας δράσης σχετίζεται µε την εξοικονόµηση φυσικών πόρων, µέσω της µείωσης  
της κατανάλωσης ενέργειας,  χαρτιού, νερού κλπ. 
 
Η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει σηµαντικότατη βελτίωση. Παρά την αύξηση των 
επιφανειών των χώρων που χρησιµοποιεί η τράπεζα κατά 16%, λόγω της ραγδαίας ανάπτυξής της, 
ο ειδικός δείκτης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο µειώθηκε κατά 9% 
περίπου, από 238,36 KWh το 2005 σε 216,33 KWh το 2006.  
 
Σχετικά µε τη µείωση της κατανάλωσης χαρτιού λαµβάνονται τα εξής µέτρα  

 Εφαρµόζουµε πρόγραµµα δραστικού περιορισµού της χρήσης  χαρτιού. Αρκεί να 
σηµειωθεί ότι τα  2/3 του προσωπικού µας διαθέτουν ήδη ηλεκτρονική ταχυδροµική 
θυρίδα και µε πρόσφατη απόφαση η δυνατότητα αυτή θα διατεθεί στο σύνολο του 
προσωπικού πολυπληθών µονάδων όπως τα δίκτυα καταστηµάτων.  

 Επίσης συνεχίζουµε να αποδίδουµε  ιδιαίτερη σηµασία στην ανακύκλωση χαρτιού. 
Συγκεκριµένα, εφαρµόζουµε εκτεταµένο πρόγραµµα συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού 
σε συνεργασία µε πιστοποιηµένο για θέµατα ασφάλειας πληροφορίας, εργολάβο. Ειδικοί 
κάδοι ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί σε καταστήµατα και κτίρια υπηρεσιών της 
Αττικής. Σταδιακά µέσα στο 2007 το πρόγραµµα επεκτείνεται και στη Θεσσαλονίκη. Η 
ποσότητα που ανακυκλώθηκε το 2006 ανέρχεται συνολικά σε 351 τόνους και αντιστοιχεί  
στο 56% της προµηθευόµενης ποσότητας χαρτιού έναντι 45,28% το 2005 και 22,9% το 
2004.  

 
Επιπλέον όλων των παραπάνω, εξετάζεται η δυνατότητα προµήθειας ανακυκλωµένου µη 
χλωριωµένου χάρτου για το σύνολο της προµήθειας χάρτου της Τράπεζας και των θυγατρικών 
στην Ελλάδα. 
 
Ο τέταρτος άξονας δράσης αφορά στη µείωση των µεταφορών του προσωπικού, µε απώτερο 
περιβαλλοντικό στόχο την µείωση των εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου από την 
λειτουργία της Τράπεζας. 
 
Τα µέτρα που λαµβάνουµε στην κατεύθυνση αυτή είναι: 
α) η καθιέρωση σύγχρονων τρόπων ενδο–επικοινωνίας και ειδικότερα η χρήση της 
τηλεδιάσκεψης (Videoconference-VC). Έως σήµερα έχουµε εγκαταστήσει 8 συστήµατα VC στις 
θυγατρικές µας σε Ουκρανία, Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Σερβία και Τουρκία και 26 
συστήµατα VC στα κτίρια των µονάδων µας σε όλη την Ελλάδα. Ο Μέσος όρος µηνιαίας χρήσης 
VC αυξήθηκε κατά 16% από 220 ώρες στο 2006  σε 254 ώρες στο 2007 µε µέση µηνιαία σύνδεση 
126 µονάδων της Τράπεζας   Σε ετήσια βάση πραγµατοποιούµε 3.500 ώρες τηλεδιάσκεψης και 
στόχος µας είναι η σταδιακή επέκταση της εφαρµογής της 

και   

β) η  δηµιουργία κτιριακών συγκροτηµάτων ( clusters) γραφείων. Στόχος µας είναι η 
δηµιουργία στην περιοχή Αττικής 4 clusters για την στέγαση της διοίκησης και των κεντρικών 
µονάδων της Τράπεζας σε κτίρια µεγάλης επιφάνειας γραφείων στην Ν. Ιωνία, περιοχή Πλατείας 
Συντάγµατος – Κέντρου, περιοχή Νέου Κόσµου και Καλλιθέας. Το 2006, 1.275 εργαζόµενοι 
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µετακόµισαν στο κτιριακό συγκρότηµα της Ν. Ιωνίας από 13 σηµεία της Αττικής. Μέσα στο 2007 
µετακόµισαν 285 εργαζόµενοι στο κτίριο Αµαλίας 20 & Σουρή (Μποδοσάκειο) από 8 κτίρια 
διάσπαρτα σε σηµεία της Αττικής.  

Με τα µέτρα µείωσης κατανάλωσης ενέργειας και µείωσης µετακινήσεων στοχεύουµε στο να 
συνεχίσουµε να βελτιώνουµε τον δείκτη καταµέτρησης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
από την λειτουργία της Τράπεζας. 
Το 2006 το σύνολο της συµµετοχής της Eurobank σε εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
(Greenhouse Gases) ανήλθε σε 0,18 τόνους ανά τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας εγκαταστάσεων,  
επίπεδο πολύ καλύτερο από τον ετήσιο στόχο των 0,20 τόνων ανά τ.µ. Στόχος µας είναι η 
σταθεροποίηση αυτής της επίδοσης για το 2007, ενώ προσδοκούµε ότι από το 2008 θα µειωθεί 
σηµαντικά η καθαρή έκκληση διοξειδίου του άνθρακα ανά τ.µ. 
 
Ο πέµπτος άξονας δράσης µας αφορά στα «Πράσινα τραπεζικά προϊόντα». Η Eurobank  
πρωτοστάτησε στην εισαγωγή πράσινων προϊόντων µε την έκδοση της πρώτης affinity card στην 
Ελλάδα, την πιστωτική κάρτα κάρτα visa WWF, η οποία ενισχύει την οικολογική συνείδηση των 
πελατών της και ταυτόχρονα βοηθά  οικονοµικά το WWF, χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή. 
Αρκεί να σας πω ότι σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία µας (31/03/2007), σήµερα 
κυκλοφορούν περίπου 46.000 ενεργές πιστωτικές κάρτες VISA WWF, ενώ από το 2001 οπότε 
ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, µέχρι τώρα,  έχει αποδοθεί στο WWF ένα ποσό που ξεπερνά τα 
€580.000  από τη χρήση αυτής της κάρτας.  
 
Η ∆ιεύθυνση Επαγγελµατικής Πίστης έχει αναπτύξει και προσφέρει σε επαγγελµατίες και µικρές 
επιχειρήσεις «πράσινα» προϊόντα,  όπως δάνεια για αγορά περιβαλλοντικά φιλικού εξοπλισµού 
για στεγνοκαθαριστήρια, δάνεια για απόκτηση νέων φιλικών προς το περιβάλλον ταξί και 
λεωφορείων, καθώς και δάνεια για εγκατάσταση εξοπλισµού φυσικού αερίου.  
 
Από εφέτος η ∆/νση Τραπεζικής Επιχειρήσεων παρέχει µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση του 
κόστους της επένδυσης και  κεφάλαιο κίνησης, καθώς και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε 
υποψήφιους επενδυτές στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ειδικότερα στα 
φωτοβολταϊκά συστήµατα.  
 
Στον πέµπτο άξονα δράσης που αφορά στην αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου, η 
Τράπεζα εφαρµόζει συστηµατικά διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου των 
χορηγήσεων δανείων, ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλής 
όχλησης. Από το 2004 η Eurobank έχει υιοθετήσει  κριτήρια αξιολόγησης περιβαλλοντικής 
επίδοσης των επιχειρήσεων που συνεργάζονται µαζί της.  
 
Θα ήθελα τώρα εν συντοµία να αναφερθώ στην αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της 
τράπεζας, σε  ελέγχους πιστοποίησης της και σε σχετικές διακρίσεις.  
 
Κατ’ αρχήν οι δείκτες και οι µετρήσεις που αποδίδουν τις σχετικές επιδόσεις καταγράφονται από 
το Σύστηµα  Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και δηµοσιοποιούνται συστηµατικά µέσω Ετήσιου 
Κοινωνικού Απολογισµό µας. 
  
Από το 2004 και κάθε χρόνο η Eurobank δέχεται ελέγχους περιβαλλοντικής διαχείρισης από 
ελεγκτές του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για την διατήρηση της πιστοποίησης 
της κατά ISO 14001. 
 
Ο ερευνητικός φορέας Ethical Investment Research Service αξιολογεί την Τράπεζα ετησίως για 
την απόδοση της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για λογαριασµό του χρηµατιστηριακού δείκτη 
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FTSE4Good. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µετοχή της Eurobank περιλαµβάνεται εδώ και έξι χρόνια 
στους δείκτες FTSE4Good Europe και FTSE4Good World. 
 
Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες µας στον τοµέα του Περιβάλλοντος έχουν ήδη αρχίσει να 
αναγνωρίζονται και είναι ενδεικτικό οτι η Eurobank αξιολογήθηκε και  έλαβε το τρίτο βραβείο 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης του ΠΑΣΕΠΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 
Προστασίας Περιβάλλοντος) σε διαγωνισµό που έγινε υπό την αιγίδα των ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΕΒΕΑ και 
ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ µε δυό µόνο λόγια στη συνεργασία µας µε το WWF Ελλάς  
και ειδικότερα στο πρόγραµµα «Γνωρίζω, Συµµετέχω, Προστατεύω – Εθνικός ∆ρυµός Πάρνηθας» 
για τη νέα φάση του οποίου θα σας µιλήσει ο κ. Καραβέλας . 
Στόχος του προγράµµατος είναι να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της αποτελεσµατικής διαχείρισης 
µίας προστατευόµενης περιοχής, να συµβάλει στην αναγνώριση της σηµασίας του ∆ρυµού και να 
αναδείξει την ανάγκη για προστασία του.  
Οι άξονες του προγράµµατος για το 2006 αφορούσαν τη συµµετοχή του κοινού σε ξεναγήσεις στο 
βουνό, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την επιστηµονική έρευνα και τα έργα υποδοµής.   
Το 2007 το πρόγραµµα διευρύνεται και αναβαθµίζεται.  
Ως εισαγωγή της παρουσίασης του κ. Καραβέλα, ας δούµε ένα µικρό βίντεο µε τον πρωταγωνιστή 
της νέα αυτής φάσης.   
 
Σας ευχαριστώ  


