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1. Εισαγωγή  

 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθήκον για τον Όµιλο Eurobank. Το 2003 
σηµατοδότησε την εναρκτήριο πορεία της Τράπεζας στην προστασία του περιβάλλοντος 
µε τη θέσπιση της επίσηµης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της, η οποία αποσκοπεί στη 
µείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων. Η Περιβαλλοντική Πολιτική υλοποιείται µε 
την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆). H 
Eurobank από το 2004 είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά 
το ∆ιεθνές Πρότυπο ISO 14001 για την εφαρµογή Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης (ΣΠ∆). Το ΣΠ∆ επιτηρείται ετησίως από τον ανεξάρτητο Φορέα 
Πιστοποίησης TUV HELLAS. Το 2009 η λειτουργία του συστήµατος έκανε ένα ακόµη βήµα 
«ωρίµανσης» µε την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταχώρησης της Τράπεζας στο 
Ευρωπαϊκό Μητρώο του Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αριθµός καταχώρησης EL-000080) των 
επιχειρήσεων που τηρούν τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΕ) 2017/1505 της 
Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2017, για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I, II και III 
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 για την Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση. Η µετάβαση 
αυτή, όπως αναφέρεται στα επίσηµα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συµβάλλει στη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων ενώ αυξάνει τη διαφάνεια και την αξιοπιστία 
της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
Τα ζητήµατα αειφόρου ανάπτυξης συµπεριλαµβανοµένων αυτών του Περιβάλλοντος, 
θεωρούνται υψίστης σηµασίας για τη ∆ιοίκηση της Eurobank, η οποία έχει αναθέσει την 
ευθύνη για αυτά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου, της 
οποίας προεδρεύει ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Group Chief Operating 
Officer (COO) & ∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες. Οι περιβαλλοντικές ενέργειες του Οµίλου και 
η ενίσχυση της Αειφόρου Ανάπτυξης συντονίζονται από τη ∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικών 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου, µε βασικό σκοπό τη µέριµνα 
για την υλοποίηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και την επίτευξη των στόχων που 
απορρέουν από αυτήν.  
Η Eurobank συµµετέχει, από το 2005, στη Χρηµατοοικονοµική Πρωτοβουλία του 
Περιβαλλοντικού Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών (UNEP FI), για την προώθηση 
της Αειφόρου Ανάπτυξης. Από το 2010 έως και το 2014 υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Επιτροπής Τραπεζικής και διετέλεσε µέλος της Παγκόσµιος ∆ιοικούσας  
Επιτροπής του Οργανισµού. Την ίδια περίοδο, η Τράπεζα ανέλαβε την Προεδρία της 
Ευρωπαϊκής Οµάδας ∆ράσης, όπου συντόνισε την εκστρατεία προώθησης της Αειφόρου 
Τραπεζικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνέβαλε ενεργά στην έκδοση του, πρώτου στο 
είδος του, Εγχειριδίου Αειφόρου Τραπεζικής σε παγκόσµιο επίπεδο. Τον Σεπτέµβριο 2019, 
η Eurobank επιβεβαίωσε τη δέσµευσή της να αναλάβει ενεργό ρόλο για την υλοποίηση 
των παγκόσµιων Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών (Sustainable 
Development Goals - SDGs) και της Συµφωνίας των Παρισίων για την κλιµατική αλλαγή, 
υπογράφοντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι οποίες διαµορφώθηκαν από την 
παγκόσµια κοινότητα µέσω του United Nations Environment Programme Finance 
Initiative - UNEP FΙ, και καθορίζουν το πλαίσιο για τη µελλοντική ανάπτυξη ενός 
βιώσιµου τραπεζικού συστήµατος µε ισχυρό θετικό πρόσηµο στην κοινωνία και το 
περιβάλλον. 
Επίσης, η Τράπεζα αποτελεί µέλος της µόνιµης οµάδας εργασίας εµπειρογνωµόνων 
(EEFIG) θεσµοθετηµένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Χρηµατοδότηση 
Ενεργειακής Απόδοσης. Η Eurobank επίσης συµµετέχει και έχει υπογράψει το 
Οικουµενικό Σύµφωνο του ΟΗΕ από το 2008, υποστηρίζοντας και προωθώντας ενεργά 
τις 10 αρχές του, για την προώθηση της αειφορίας και της υπεύθυνης επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Η Eurobank πρωτοστάτησε στη δηµιουργία της διατραπεζικής 
Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και συντονίζει τις 
εργασίες της µέχρι και σήµερα. Η Επιτροπή παρακολουθεί τις εξελίξεις του διεθνούς και  
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εθνικού ρυθµιστικού/ κανονιστικού πλαισίου και επεξεργάζεται τα θέµατα που άπτονται 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, ενώ επίσης είναι  
πρεσβευτής στην Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020 που έχει ως στόχο την 
προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας. 
Επιπρόσθετα, είναι µέλος στο Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR 
Hellas), καθώς και στο Global Sustain. 
Η Eurobank συµµετείχε το 2019 στην έκδοση του πρώτου πιστοποιηµένου «πράσινου» 
εταιρικού οµολόγου στην ελληνική αγορά, ενδεικτικό της φιλοσοφίας και της στρατηγικής 
της στην  πολιτική επενδύσεων προς την ενίσχυση της «πράσινης» οικονοµίας. Επόµενος 
στόχος είναι η ενίσχυση  της στρατηγικής της πάνω στην κλιµατική αλλαγή και τη 
χρηµατοδότηση πράσινων επιχειρήσεων.  
 
Το πεδίο εφαρµογής του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Τράπεζας είναι 
«Παροχή Τραπεζικών και Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών», η θέση εφαρµογής είναι 
στην Ελλάδα, ενώ η έκταση της Πιστοποίησης αφορά όλες τις Κεντρικές Υπηρεσίες και 
όλα τα Καταστήµατα της Τράπεζας (Παράρτηµα 5).  

 

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του EMAS για επικύρωση της περιβαλλοντικής έκθεσης σε 
ετήσια βάση, κατόπιν σχετικής επιθεώρησης από Φορέα, συντάχθηκε η παρούσα 
Περιβαλλοντική Έκθεση στην οποία αναφέρονται οι επιδόσεις και τα αποτελέσµατα της 
Τράπεζας, µε σκοπό την παροχή των περιβαλλοντικών πληροφοριών της Eurobank προς 
το κοινό και προς κάθε ενδιαφερόµενο. Τα στοιχεία τα οποία συµπεριλαµβάνονται στην 
παρούσα έκθεση αφορούν στην περιβαλλοντική πολιτική, στις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, στις επιδόσεις, στην τεκµηρίωση των απειλών / κινδύνων και ευκαιριών και 
στα αποτελέσµατα της Τράπεζας για το σύνολο των σηµείων παρουσίας της µε βάση 
τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχει θέσει.  
 
Ηµεροµηνία: 1/7/2020 

 

 

 

 

 

Σ. Ιωάννου Ι. Κουφογιάννη 

Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος & 
Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου 

Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
Group Chief Operating Officer (COO) & 

∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες 
 
 
 

∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικών 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου 

Ανάπτυξης Οµίλου 
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2. Ποιοι είµαστε 

 
Ο Όµιλος Eurobank είναι ένας δυναµικός χρηµατοοικονοµικός οργανισµός µε παρουσία 
σε έξι χώρες, σύνολο ενεργητικού €64,8 δισ. και ανθρώπινο δυναµικό 13.456 
εργαζόµενους. Ξεκίνησε τη διαδροµή του το 1990 και έπειτα από µία δυναµική πορεία 
ανάπτυξης και εξαγορών, πρωτοστατεί τα τελευταία χρόνια στις εξελίξεις και τη 
διαµόρφωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.  
Με συνολικό δίκτυο 674 σηµείων εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο Όµιλος 
παρέχει ένα ολοκληρωµένο φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 
ιδιώτες και επιχειρήσεις.  
Στην Ελλάδα, η Eurobank δραστηριοποιείται µε ευρύ δίκτυο λιανικής, εξειδικευµένα 
κέντρα εξυπηρέτησης επιχειρήσεων, δίκτυο Private Banking και βραβευµένα 
ηλεκτρονικά κανάλια. Η φιλοσοφία της Eurobank εστιάζει στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, δίνοντας έµφαση στις εξειδικευµένες και 
διαφορετικές ανάγκες τους. 
Ο Όµιλος επίσης διατηρεί στρατηγική θέση στη Βουλγαρία και τη Σερβία, και διακρίνεται 
στον τοµέα διαχείρισης περιουσίας στην Κύπρο, το Λουξεµβούργο και το Λονδίνο. 
 
Το Οργανόγραµµα της Eurobank παρουσιάζεται στο κάτωθι διάγραµµα: 

 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Οργανόγραµµα Eurobank 

 

 

 

  

Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου 

Δυναμικού Ομίλου 
Γενική Διεύθυνση Finance Ομίλου 

Διεύθυνση Εποπτικών 

Σχέσεων και Σχεδιασμού 
Εξυγίανσης

Διεύθυνση Περιβαλλοντικών & 
Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου 

Ανάπτυξης Ομίλου

Γενική Διεύθυνση Retail Banking 
Γενική Διεύθυνση Risk Management 

Ομίλου 

Διευθύνων 
Σύμβουλος

Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου 

Ομίλου 

Γενική Διεύθυνση Marketing & Εταιρικής 

Επικοινωνίας Ομίλου 

Τομέας Κανονιστικής Συμμόρφωσης 

Ομίλου

Διεύθυνση Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Troubled Assets Group

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

(Group COO & Διεθνείς Δραστηριότητες)

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 

Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Επενδυτικής 

Τραπεζικής Ομίλου

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Τομέας Group Company Secretariat 

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής Ομίλου

Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσών 
Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης & 

Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών 



                                       

8 / 67 

 

 

3. Πολιτικές για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη  

 

Η Eurobank ανακοίνωσε την Περιβαλλοντική Πολιτική της το 2003, ως ένδειξη της 
δέσµευσής της για τη µείωση: 

• των άµεσων επιπτώσεων στο περιβάλλον, που προκύπτουν από τη λειτουργία 
της, καθώς και  

• των έµµεσων επιπτώσεων, που απορρέουν από τις δραστηριότητες των πελατών 
και προµηθευτών της. 

 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική κοινοποιείται στο προσωπικό της Τράπεζας και είναι 
διαθέσιµη στα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της  
www.eurobank.gr. H Eurobank από το 2015, εφαρµόζει Πολιτική ∆ιαχείρισης Ενέργειας 
µε σκοπό την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού κόστους, τον περιορισµό των επιβλαβών 
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, καθώς και την αύξηση των ενεργειακών επιδόσεων. 
Παράλληλα, η Eurobank εφαρµόζει Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης που διασφαλίζει ότι 
λαµβάνει τις αποφάσεις της µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος και την 
αειφορία. Η Πολιτική Αειφόρου Ανάπτυξης έχει σχεδιαστεί µε βάση τις καλύτερες διεθνείς 
πρακτικές αειφορίας και υλοποιείται σε όλες τις πτυχές της δραστηριότητας της 
Τράπεζας, και είναι διαθέσιµη όπως και η Πολιτική ∆ιαχείρισης Ενέργειας στην επίσηµη 
ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. 

 

 

4. Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης 
 
Το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (ΣΠ∆) της Eurobank αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα για τη συνολική και ορθή διαχείριση των περιβαλλοντικών 
θεµάτων που προκύπτουν ή ενδέχεται να προκύψουν από τη λειτουργία της Τράπεζας. 
Το ΣΠ∆ που εφαρµόζει η Eurobank βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του 
Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου - EMAS και έχει σκοπό την τήρηση της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο πεδίο της δραστηριότητας της Τράπεζας. Παράλληλα, 
στηρίζεται σε συγκεκριµένη δοµή και οργάνωση της Τράπεζας και σε καθιερωµένες 
διαδικασίες παρακολούθησης, µέτρησης και καταγραφής των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων στο άµεσο και ευρύτερο περιβάλλον, εντός του οποίου λαµβάνουν χώρα οι 
δραστηριότητες της Τράπεζας. Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ιοίκηση της Eurobank έχει ορίσει ως 
εκπρόσωπό της για περιβαλλοντικά ζητήµατα τον Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 
Group Chief Operating Officer (COO) & ∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες µε σκοπό την ενιαία 

και υπεύθυνη προώθηση και εφαρµογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του ΣΠ∆ σε 
όλα τα σηµεία και µονάδες της Τράπεζας.  
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Η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου (Group Environmental & 
Sustainability Committee) ανασκοπεί το Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και την 
ευθύνη για την εφαρµογή του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης την έχει η 
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου. 
Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο και 10 τακτικά Μέλη. Πρόεδρος της Επιτροπής 
είναι ο Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Group Chief Operating Officer (COO) & 
∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες και µέλη της: 

• Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος Troubled Assets Group 

• Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος Τραπεζικής Επιχειρήσεων και Επενδυτικής 
Τραπεζικής Οµίλου 

• Γενικός ∆ιευθυντής Risk Management Οµίλου, Group Chief Risk Officer (CRO) 

• Γενικός ∆ιευθυντής Νοµικών Υπηρεσιών 

• Γενικός ∆ιευθυντής Retail Banking 

• Γενικός ∆ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 

• Γενικός ∆ιευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Οµίλου 

• Γενικός ∆ιευθυντής, Head of Operations 

• Επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου 

• ∆ιευθυντής, ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικών & 
Κοινωνικών Υποθέσεων Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου και Επικεφαλής του Κέντρου 
Ακίνητης Περιουσίας 

 
Ανάλογα µε τα θέµατα που εξετάζονται σε κάθε συνεδρίαση, συµµετέχουν: 

• Επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης Group Digital Banking, Group Chief Digital Officer  

• Επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής Οµίλου, Group Chief Information 
Officer  

• Επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνών ∆ραστηριοτήτων 
 
Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον µια φορά το έτος, παρέχει στρατηγικές 
κατευθύνσεις αειφόρου ανάπτυξης και παρακολουθεί βασικούς δείκτες αειφορίας. 
Επιπλέον, διασφαλίζει ότι εφαρµόζονται σωστά οι σχετικές Πολιτικές και διαδικασίες των 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
 
Ο τρόπος επικοινωνίας µε τη ∆ιοίκηση, καθώς και τις άλλες ∆ιευθύνσεις στο 
Οργανόγραµµα της Τράπεζας σχετικά µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης, 
συµπεριλαµβανοµένου του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, παρουσιάζεται στο 
Σχήµα 2. Είναι πεποίθηση της ∆ιοίκησης ότι η επιτυχία της εφαρµογής του ΣΠ∆ περνάει 
µέσα από τη συνειδητοποίηση των βασικών αρχών προστασίας και σεβασµού του 
περιβάλλοντος, η οποία τελικά οδηγεί στην προσωπική και έµπρακτη συµβολή κάθε 
εργαζοµένου. 
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Σχήµα 2: Οργανόγραµµα Eurobank σχετικά µε τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης  

Πλαίσιο Λειτουργίας – Εσωτερικό και Εξωτερικό Περιβάλλον 
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης θεµάτων που επηρεάζουν την ικανότητα της Τράπεζας να 
επιτυγχάνει τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης (Περιβαλλοντική Πολιτική), η Eurobank παρακολουθεί και λαµβάνει υπόψη 
τα εσωτερικά και τα εξωτερικά θέµατα τα οποία µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή 
αρνητικά τη λειτουργία της.  

Βασικά θέµατα που εξετάζονται είναι: ο στρατηγικός σχεδιασµός, οι προσφερόµενες 
υπηρεσίες, οι νοµικές και κανονιστικές απαιτήσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις, η αγορά/ 
ανταγωνισµός, η εκπαίδευση/ αξιολόγηση εργαζοµένων, κλπ. 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τα εσωτερικά και εξωτερικά θέµατα και επηρεάζουν 
την απόδοση/λειτουργία της Τράπεζας, θα πρέπει να αναγνωριστούν, να κατανοηθούν 
και να αναλυθούν. Οι παράγοντες αυτοί είναι οι εξής: 

Εσωτερικοί παράγοντες:  
• Ανθρώπινοι πόροι  
• Τεχνολογικοί πόροι  
• Οικονοµικοί πόροι  
• Άυλοι πόροι 
• Επιχειρηµατικό κλίµα  

 
Εξωτερικοί παράγοντες: 

• οικονοµικοί (η διάρθρωση της οικονοµίας της χώρας, οι τοµείς παραγωγής, οι 
παραγωγικοί πόροι, τα επίπεδα ανάπτυξης κ.ά.) 

• πολιτικοί (πολιτικό καθεστώς, κρατικός παρεµβατισµός, πολιτική και οικονοµική 
ελευθερία, γραφειοκρατία κ.ά.) 
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• κοινωνικοί (διάρθρωση της κοινωνίας, πολιτισµός, ιστορία, ήθη, έθιµα, 

κινητικότητα πολιτών κ.ά.) 
• τεχνολογικοί (επίπεδο εφαρµογής προόδου και αποδοχής της τεχνολογίας, 

αποτελεσµατικός συνδυασµός πόρων, γνώσεων, εµπειριών κ.ά.) 
 
Εφόσον προκύψει κάποιο θέµα που επηρεάζει τo Σύστηµα ∆ιαχείρισης, αυτό αναλύεται 
µέσω της διεργασίας των διορθωτικών ενεργειών. Τα εσωτερικά και εξωτερικά θέµατα 
παρουσιάζονται σε ετήσια βάση στον Απολογισµό του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης. 

Ενδιαφερόµενα Μέρη 
Η Eurobank έχει αναπτύξει συνεργασίες και προάγει το διάλογο µε όλα τα 
ενδιαφερόµενων µερών, δηλαδή τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που, έµµεσα ή άµεσα, 
συνδέεται και επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τη δραστηριότητα και τη λειτουργία της.  
 
Τα εµπλεκόµενα ενδιαφερόµενα µέρη που σχετίζονται µε το Σύστηµα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας τους µε την Eurobank προσδιορίζονται 
ως εξής:  

• Αναλυτές & Επενδυτές: Έγκαιρη ενηµέρωση µε ακρίβεια και πληρότητα σχετικά µε την 
πορεία και τη στρατηγική του Οµίλου 

• Φορείς Επιχειρηµατικότητας: Αµοιβαία συνεργασία και ανοικτή επικοινωνία µε 
γνώµονα τη διασφάλιση των συµφερόντων της επιχειρηµατικής κοινότητας 

• Εργαζόµενοι: Επικοινωνία µε στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων 

• Κράτος & Κανονιστικές Αρχές: Επικοινωνία µε στόχο την πλήρη συµµόρφωση και τον 
εναρµονισµό στο εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο 

• Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης: Συνεργασία για τη βέλτιστη και αποτελεσµατική 
προβολή της Τράπεζας, καθώς και την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών 

• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις & Σύλλογοι: Συνεχής προώθηση και υποστήριξη 
δράσεων µε κοινωνικό αντίκτυπο 

• Νέοι Επιχειρηµατίες: Ανάδειξη των νέων επιχειρήσεων και των ερευνητικών 
προσπαθειών µε καθορισµένα κριτήρια και διαφανείς διαδικασίες 

• Πελάτες: Υπεύθυνη πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών µε σεβασµό και διαφάνεια 

• Προµηθευτές: Συνεργασία µε διαφανείς διαδικασίες, καθορισµένα κριτήρια και τελικό 
στόχο το αµοιβαίο όφελος 

• Τοπικές Κοινότητες: Υποστήριξη µε στόχο την ανάδειξη της τοπικής διαφορετικότητας 
 
Η Eurobank παρακολουθεί και ανασκοπεί τις πληροφορίες που σχετίζονται µε τα εν λόγω 
ενδιαφερόµενα µέρη και τις σχετικές απαιτήσεις τους, καθορίζοντας συγκεκριµένο 
πλαίσιο συνεργασίας και τρόπο επικοινωνίας για κάθε περίπτωση. Αναλυτικότερα 
στοιχεία σχετικά µε τα εµπλεκόµενα ενδιαφερόµενα µέρη και τον τρόπο επικοινωνίας και 

διαλόγου, αναφέρονται στον Ετήσιο Απολογισµό ∆ραστηριοτήτων & Βιώσιµης 
Ανάπτυξης 2019 στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. 
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5. Περιβαλλοντικές Πλευρές και Επιπτώσεις 

 

Ως περιβαλλοντική πλευρά ορίζεται κάθε στοιχείο των δραστηριοτήτων, προϊόντων ή 
υπηρεσιών της Τράπεζας, το οποίο µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το περιβάλλον. Από τη 
δραστηριότητα της Τράπεζας ενδέχεται να προκύψουν δύο είδη περιβαλλοντικών 
πλευρών: 

• Άµεσες περιβαλλοντικές πλευρές 
Οι περιβαλλοντικές πλευρές, οι οποίες προέρχονται από τις λειτουργικές δραστηριότητες 
της Τράπεζας, όπως η λειτουργία των κτιρίων/καταστηµάτων και οι µετακινήσεις. Οι 
βασικές άµεσες περιβαλλοντικές πλευρές είναι η κατανάλωση φυσικών πόρων, η 
δηµιουργία στερεών αποβλήτων, οι αέριες εκποµπές, καθώς και τα υγρά απόβλητα. 

• Έµµεσες περιβαλλοντικές πλευρές 
Οι περιβαλλοντικές πλευρές που συνδέονται µε τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της 
Τράπεζας και αφορούν τη χρηµατοδότηση πελατών, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν 
το περιβάλλον, καθώς και τη σχέση µε τους προµηθευτές. Οι έµµεσες περιβαλλοντικές 
πλευρές σχετίζονται µε τα προµηθευόµενα προϊόντα/υλικά, τη λειτουργία προµηθευτών/ 
υπεργολάβων, τα προϊόντα και τον κίνδυνο στη χρηµατοδότηση πελατών σχετικά µε 
επενδύσεις κεφαλαίου και τη χορήγηση δανείων. 
Στην Eurobank έχει γίνει αναγνώριση και προσδιορισµός των περιβαλλοντικών πλευρών, 
οι οποίες προκύπτουν από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας προκειµένου, 
µέσω της αξιολόγησης της σηµαντικότητας των αντίστοιχων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, να καθορισθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του οργανισµού. Η καταγραφή 
όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεών τους γίνεται βάσει της διαδικασίας του ΣΠ∆ «Αναγνώριση και Αντιµετώπιση 
νέων Άµεσων και Έµµεσων Περιβαλλοντικών Πλευρών». Σύµφωνα µε την παραπάνω 
διαδικασία, αξιολογούνται οι αναγνωρισµένες άµεσες περιβαλλοντικές πλευρές, βάσει 
κριτηρίων όπως: 

• της συχνότητας/πιθανότητας εµφάνισης της πλευράς 

• της σοβαρότητας της επίπτωσης 

• της ύπαρξης ή µη νοµοθετικών ή άλλων απαιτήσεων 

• του βαθµού ενδιαφέροντος της κοινωνίας όπου παρουσιάζεται, για την υπό εξέταση 
επίπτωση.  

Επιπλέον, οι έµµεσες περιβαλλοντικές πλευρές αξιολογούνται στη βάση κριτηρίων που 
σχετίζονται µε τα εταιρικά προϊόντα και τις επιπτώσεις τους. Οι περιβαλλοντικές πλευρές 
κατατάσσονται βάσει της αξιολόγησης των επιπτώσεών τους σε κλίµακα σηµαντικότητας 
και χαρακτηρίζονται ως σηµαντικές, προαιρετικές και µη σηµαντικές. Η κλίµακα κατάταξης   
είναι η εξής (µέγιστη τιµή αξιολόγησης 3):   
 
Αξιολόγηση Κατάταξη Ενέργεια 

<1,2 Μη σηµαντική ∆εν απαιτείται αντιµετώπιση. 
>1,2 
<2,1 

Προαιρετική Αντιµετωπίζεται εφόσον υπάρχει δυνατότητα 
βελτίωσης λαµβάνοντας υπόψη το κόστος και τη 
διαθέσιµη τεχνολογία ή µηχανισµό. 

>2,1 Σηµαντική Υποχρεωτική αντιµετώπιση – διαχειριστικά µέτρα.  
 
Η Eurobank εξετάζει τις περιβαλλοντικές πλευρές ανά δραστηριότητα καθώς και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, τις αξιολογεί ως προς τη σηµαντικότητά τους και 
λαµβάνει διαχειριστικά µέτρα βάσει των σχετιζόµενων περιβαλλοντικών απειλών και 
ευκαιριών, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του οργανισµού. 
Οι περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της 
Eurobank και οι σχετιζόµενες απειλές και ευκαιρίες (Παράρτηµα 1), ελέγχθηκαν κατά την 
επαλήθευση των στοιχείων της παρούσας Έκθεσης από το Φορέα Πιστοποίησης, τον 
Ιούλιο του 2020. 
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6. Μηχανισµοί προσδιορισµού και τεκµηρίωσης Απειλών και 
Ευκαιριών 

 

H Eurobank στο πλαίσιο αντιµετώπισης των µη επιθυµητών αποτελεσµάτων – Απειλών 
καθώς και για την ενδυνάµωση των επιθυµητών αποτελεσµάτων – Ευκαιριών, έχει 
καθορίσει τους παρακάτω µηχανισµούς:  

Σύστηµα Αξιολόγησης και Ελέγχου Επιχειρησιακού Κινδύνου 
Η Εurobank εφαρµόζει εσωτερικά Σύστηµα Αξιολόγησης και Ελέγχου Επιχειρησιακού 
Κινδύνου (Risk and Control Self Assessment - RCSA) - το οποίο περιλαµβάνει κριτήρια 
ποιότητας, περιβαλλοντικά, κοινωνικά κ.ά. - ώστε να διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τον 
επιχειρησιακό κίνδυνο σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Eurobank, να αξιολογεί 
τη σηµαντικότητα και να λαµβάνει διορθωτικά µέτρα, εφόσον απαιτηθεί. Στόχος είναι η 
διαρκής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών της 
Τράπεζας,  ώστε να διαφυλάσσει τις σχέσεις της µε τους πελάτες. Η εφαρµογή του RCSA 
συµβάλει στη διατήρηση της πορείας της Τράπεζας στην επίτευξη υψηλών επιδόσεων. 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων  
Η συµµετοχή σηµαντικών θεσµικών επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, 
σηµατοδότησε την αναβάθµιση υφιστάµενων και την ενσωµάτωση νέων µηχανισµών 
διαχείρισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων στις δανειακές και επενδυτικές 
τραπεζικές της εργασίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank εφαρµόζει ειδική πολιτική 
διαχείρισης πιθανών πιστωτικών, λειτουργικών και νοµικών κινδύνων αλλά και κινδύνων 
φήµης που µπορεί να απορρέουν από την περιβαλλοντική και κοινωνική συµπεριφορά 
των πελατών της, µε τρόπο ώστε να προκαλούνται οι ελάχιστες δυνατές αναταράξεις 
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. Έτσι το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικών και 
Κοινωνικών Κινδύνων (Environmental & Social Management System - ESMS) 
ενσωµατώνει διαδικασίες στο πλαίσιο συµµόρφωσης της Τράπεζας σε υποχρεώσεις που 
η ίδια έχει αναλάβει έναντι της IFC και της EBRD, καθώς και τη σχετική εθνική, ευρωπαϊκή 
και διεθνή νοµοθεσία. Σκοπός είναι ο περιορισµός περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
κινδύνων που εγκυµονεί η δραστηριότητα των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων. Μέχρι 
σήµερα έχει κατηγοριοποιηθεί το σύνολο του χαρτοφυλακίου των επιχειρηµατικών 
δανείων µε γνώµονα τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέµατα, ενώ έχουν εντοπιστεί οι 
κλάδοι εκείνοι που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη πιθανή έκθεση. Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων έχει πλήρως ενσωµατωθεί στην εγκριτική 
διαδικασία και στη διαδικασία παρακολούθησης των χρηµατοδοτήσεων που εφαρµόζει 
η Τράπεζα, και υποστηρίζεται από τη ∆ιοίκηση της Τράπεζας, αφού η θέσπιση 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων µπορεί να βοηθήσει να επιτευχθούν βιώσιµα 
µοντέλα λειτουργίας και εποµένως καλύτερες πιστοληπτικές αξιολογήσεις. 

Σχέδιο Αδιάλειπτης Επιχειρησιακής Λειτουργίας Εργασιών 
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων περιβαλλοντικών 
περιστατικών, η Eurobank εφαρµόζει Σχέδιο Αδιάλειπτης Επιχειρησιακής Λειτουργίας 
(Business Continuity Plan), το οποίο περιλαµβάνει τον προγραµµατισµό και την 
προετοιµασία ώστε να διασφαλιστεί ότι η Τράπεζα µπορεί να συνεχίσει τη λειτουργία της 
σε περίπτωση σοβαρών περιστατικών ή καταστροφών, και είναι σε θέση να ανακάµψει 
σε λειτουργική κατάσταση εντός εύλογα σύντοµης περιόδου, αντιµετωπίζοντας τυπικές 
καταστροφές που συνεπάγεται η συνεχιζόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητα (φυσικές 
καταστροφές όπως οι πυρκαγιές και οι πληµµύρες, ατυχήµατα, server crashes ή 
µολύνσεις από ιούς, αφερεγγυότητα βασικών προµηθευτών, εκστρατείες αρνητικών 
µέσων ενηµέρωσης, αναταραχές στην αγορά, κ.ά.). Στο Σχέδιο περιλαµβάνονται τα 
οργανωτικά και τεχνικά µέτρα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων 
επιχειρησιακών λειτουργιών και προοδευτικά όλων των λειτουργιών της επιχείρησης. 
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∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Θεµάτων 
H Eurobank παρακολουθεί, µετρά και αναλύει τις επιδόσεις της σχετικά µε το Σύστηµα 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Επίσης, διατηρεί σχετικές διεργασίες για την καταγραφή 
ζητηµάτων που σχετίζονται µε τα περιβαλλοντικά της προγράµµατα. Τα αποτελέσµατα 
και η ανάλυση των διεργασιών, αξιολογούνται συνδυαστικά και χρησιµοποιούνται ως 
πηγή πληροφόρησης και ευκαιρία για βελτίωση των περιβαλλοντικών προγραµµάτων µε 
πιθανό ανασχεδιασµό αυτών, όπου κρίνεται απαραίτητο. Με τον τρόπο αυτό, 
επιτυγχάνεται η συµµόρφωση µε την Περιβαλλοντική Πολιτική και τους περιβαλλοντικούς 
στόχους της Eurobank, καθώς και η καλή λειτουργία του Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης. 

«Πράσινη» Πολιτική Προµηθειών 
Από την έναρξη λειτουργίας του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, η Τράπεζα 
έχει µέσω της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της ανακοινώσει την πρόθεσή της να µεταδώσει 
την περιβαλλοντική κουλτούρα στους πελάτες και τους προµηθευτές της. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναπτύσσει σταδιακά περιβαλλοντικά κριτήρια αξιολόγησης για τους προµηθευτές, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Η ύπαρξη Περιβαλλοντικής Πολιτικής και 
Συστηµάτων Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής ∆ιαχείρισης περιλαµβάνεται ήδη στα 
κριτήρια αξιολόγησης των προµηθευτών, ενώ περιβαλλοντικά σήµατα όπως  Energy 
Star, FSC, PEFC, Ecolabel κ.ά., περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές προϊόντων, όπου 
αυτό είναι πρακτικά εφικτό. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιµοποιούνται τα εργαλεία: 

� Περιβαλλοντικές προδιαγραφές βασικών προµηθευόµενων αγαθών, βάσει 
κριτηρίων µε σκοπό την αξιολόγηση και επιλογή «πράσινων» προϊόντων από 
τους υπεύθυνους προµηθειών.  

� Μέθοδος αξιολόγησης για «πράσινες» προµήθειες, µε τη χρήση πινάκων 
αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών των προµηθειών/προµηθευτών. 

 
Η Τράπεζα, µέσω της «Πράσινης» Πολιτικής Προµηθειών λαµβάνει σοβαρά υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της αγοράς και στοχεύει να αξιοποιήσει την αγοραστική της δύναµη, ώστε 
να επηρεάσει θετικά την αγορά προς την κατεύθυνση της παροχής φιλικών προς το 
περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών, χωρίς να δηµιουργεί αναταράξεις και αθέµιτους 
ανταγωνισµούς. Η τήρηση της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αποτελεί ρητή διάταξη στις 
συµβάσεις µε εργολάβους. Η Πολιτική Προµηθειών περιλαµβάνει ειδικές περιβαλλοντικές 
διατάξεις ώστε να προωθείται η ορθή περιβαλλοντική συµπεριφορά των προµηθευτών, 
και να επιλέγονται, όπου είναι δυνατόν, τα προϊόντα που είναι φιλικότερα προς το 
περιβάλλον. 

Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τραπεζικής   
Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους Πελάτες, η Eurobank επενδύει 
στην παροχή αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι συναλλαγές µπορεί να 
πραγµατοποιηθούν µε ασφάλεια, από πλήθος σηµείων εξυπηρέτησης (υπολογιστής, 
κινητό, τηλεφωνικά, ΑΤΜ, καταστήµατα και κέντρα αυτόµατων συναλλαγών) µε στόχο 
την εύκολη πρόσβαση σύµφωνα µε την πελατοκεντρική φιλοσοφία της Eurobank. Στα 
προϊόντα ηλεκτρονικής τραπεζικής δίδεται έµφαση στην ασφάλεια της πληροφορίας και 
των συστηµάτων και η Τράπεζα επενδύει στην ασφάλεια των δεδοµένων και στην 
ανάπτυξη συστηµάτων και µηχανισµών ταυτοποίησης για τη διασφάλιση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Το Digital Banking της Eurobank σχεδιάζει και υλοποιεί 
πρωτοποριακές ψηφιακές εφαρµογές, υπηρεσίες και πλατφόρµες καλύπτοντας τις 
σύγχρονες ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών, µετόχων και επενδυτών. 
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7. Περιβαλλοντική Νοµοθεσία 

 
Η Eurobank εφαρµόζει ειδική διαδικασία σχετικά µε τη ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικής 
Νοµοθεσίας και την Κατάρτιση Πρότασης Συµµόρφωσης. Η διαδικασία σκοπεύει στην 
περιγραφή του τρόπου συλλογής, µελέτης, αξιολόγησης, εφαρµογής και ανανέωσης της 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που σχετίζεται µε τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της 
Τράπεζας, καθώς και την κατάρτιση πρότασης συµµόρφωσης. Η βάση δεδοµένων 
Περιβαλλοντικής Νοµοθεσίας ενηµερώνεται συστηµατικά και εµπλουτίζεται µε τις 
τρέχουσες περιβαλλοντικές νοµικές απαιτήσεις και ακολούθως διερευνάται εάν οι 
απαιτήσεις αυτές έχουν εφαρµογή στις εργασίες της Τράπεζας (Παράρτηµα 2 – βασική 
νοµοθεσία). Σε κάθε Μονάδα, στο πλαίσιο διαχείρισης των εφαρµοστέων 
περιβαλλοντικών νοµικών απαιτήσεων και άλλων δεσµεύσεων, υλοποιούνται οι 
προτάσεις συµµόρφωσης και ελέγχεται ο τρόπος εφαρµογής τους.  

8. Περιβαλλοντικοί Στόχοι – Προγράµµατα και Επίδοση 
 
Ετησίως τίθενται περιβαλλοντικοί στόχοι σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές πλευρές που 
αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Τράπεζας. Για 
την επίτευξη των ευρύτερων αυτών στόχων, καθώς και των συγκεκριµένων ποσοτικών, 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται περιβαλλοντικά προγράµµατα. Οι ετήσιοι στόχοι για το 
2019/2020 καθώς και η επίδοση για το 2019 σε σχέση µε τους στόχους που τέθηκαν, 
παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.  
 

 

Εξοικονόµηση Φυσικών Πόρων 
 

Περιβαλλοντικός 
Στόχος 

 

Περιβαλλοντικό 
Πρόγραµµα 

 

Περίοδος 
Υλοποίησης 

 

Στόχος 
2020 

 

Στόχος 
2019 

 

Επίδοση 

Μείωση κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας  

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ενέργειας (ISO 50001), 

βλέπε σελίδα 17 
31/12/2020 -4% -2% • 

Ετήσια Προµήθεια 
Χαρτιού 

Πρόγραµµα 
Εξοικονόµησης Χαρτιού, 

βλέπε σελίδα 23  
31/12/2020 350 τόνοι 250 τόνοι • 

 

Μείωση Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου (GHG) 
 

Περιβαλλοντικός Στόχος 

 

Περιβαλλοντικό 
Πρόγραµµα 

 

Περίοδος 
Υλοποίησης 

 

Στόχος 2020 

 

Επίδοση 

Μείωση Έµµεσων Εκποµπών GHG 
(Scope2) σε σχέση µε το 2014* 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ενέργειας (ISO 50001), 

βλέπε σελίδα 19 
31/12/2020 31% • 

Μείωση Εκποµπών GHG (Scope1&2) 
σε σχέση µε το 2014* 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ενέργειας (ISO 50001), 

βλέπε σελίδα 19 
31/12/2020 30% • 

* Το 2014 αποτελεί το έτος βάσης για τους στόχους µείωσης εκποµπών των GHG. 
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Ελαχιστοποίηση Αποβλήτων 
Περιβαλλοντικός Στόχος Περιβαλλοντικό 

Πρόγραµµα 
Περίοδος 

Υλοποίησης 
Στόχος 
2020 

Στόχος 
2019 

Επίδοση 

Ανακύκλωση χαρτιού στα 
σηµεία παρουσίας της 
Τράπεζας 

Ανακύκλωση χαρτιού & 
υλικών συσκευασίας, 

βλέπε σελίδα 25 
31/12/2020 100% 100% • 

Ανακύκλωση των µελανιών 
εκτύπωσης (Toner) 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Εκτυπώσεων, βλέπε 

σελίδα 24 
31/12/2020 100% 100% • 

Ανακύκλωση των 
λαµπτήρων/ συσσωρευτών 

Ανακύκλωση 
λαµπτήρων/ 

συσσωρευτών, βλέπε 
σελίδα 26 

31/12/2020 100% 100% • 

Ανακύκλωση του 
αποσυρόµενου λοιπού 
ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού 
(ΑΗΗΕ) 

Ανακύκλωση 
Αποβλήτων (ΑΗΗΕ), 

βλέπε σελίδα 25 

 

31/12/2020 100% 100% • 

• Επίτευξη στόχου  • Μερική επίτευξη στόχου  • Μη επίτευξη στόχου 

Ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέµατα 

Περιβαλλοντικός Στόχος  
Περιβαλλοντικό 

Πρόγραµµα 
 Περίοδος Υλοποίησης 

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
εργαζοµένων και κοινωνίας 

Συµµετοχή ή συνεργασία σε διοργάνωση 
εθελοντικών δράσεων για το περιβάλλον, 
βλέπε σελίδα 32 

31/12/2019 

9. Εκπαίδευση, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση προσωπικού 
 
Στο πλαίσιο της εφαρµογής του Συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και του 
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας, η Eurobank φροντίζει για την εκπαίδευση του 
προσωπικού σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής, καθώς και για 
την εφαρµογή ορθών διαδικασιών.  
 
Το σύνολο των εργαζοµένων που έχουν εκπαιδευτεί από το 2003 έως σήµερα σε 
περιβαλλοντικά θέµατα ανέρχεται σε 4.426 άτοµα. Στόχος για το 2020 είναι τα 
εκπαιδευτικά προγράµµατα να διατεθούν µέσω e-learning, "ανοιχτά" προς όλο το 
προσωπικό, ώστε να µπορούν ελεύθερα όλοι οι εργαζόµενοι να τα επιλέγουν στο 
µαθησιακό τους πλάνο. 
 
Επίσης σχετικά µε την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συµµετοχή των εργαζοµένων στην 
λειτουργία του συστήµατος ενέργειας, συνεχίστηκε η ενηµέρωση/επικοινωνία των 
διαφόρων περιβαλλοντικών θεµάτων µέσω της σελίδας του «Περιβάλλοντος – 
Ποιότητας – Ενέργειας» στο Connected, µέσω e-mails, σε ενηµερώσεις του Connected, 
καθώς και σε απευθείας επικοινωνία τηλεφωνικά ή και µε e-mail.  
Ενδεικτικά θέµατα που αναρτήθηκαν στο connected είναι: Παγκόσµια Ηµέρα Νερού, 
Συµµετέχουµε όλοι στην «Ώρα της Γης», Ευρωπαϊκή Ηµέρα Natura 2000, Αντικαθιστούµε 
τα πλαστικά είδη µιας χρήσης, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 2019, Συµµετέχουµε 
στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα µείωσης αποβλήτων. 
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Παράλληλα, σε εξαµηνιαία και ετήσια βάση πραγµατοποιείται αξιολόγηση και 
ενηµέρωση των καταστηµάτων σχετικά µε την ενεργειακή τους κατανάλωση µέσω της 
«Ενεργειακής Ταυτότητας».  

10. Ενέργεια 
 
Η σηµασία της Κλιµατικής Αλλαγής καθιστά την παρακολούθηση της κατανάλωσης 
ενέργειας µία από τις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές προτεραιότητες της Τράπεζας. Η 
κατανάλωση ενέργειας οφείλεται: 

• στην καύση φυσικού αερίου και πετρελαίου για θέρµανση, 

• στη χρήση πετρελαίου και βενζίνης από τα οχήµατα που χρησιµοποιούνται για 
διακίνηση υλικών µεταξύ κτιρίων εντός της Αττικής, και 

• στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις λειτουργίες του οργανισµού.  
 
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον οργανισµό ανήλθε στις 51.136 MWh και 
παρουσίασε µείωση κατά 3,44% σε σύγκριση µε το 2018, ενώ σε σχέση µε το έτος βάσης 
2014, έχει επιτευχθεί µείωση κατά 26,50% (Σχήµα 3). Οι αντίστοιχοι δείκτες κατανάλωσης 
ενέργειας ανά εργαζόµενο και ανά επιφάνεια σε σχέση µε το 2018 παρουσίασαν αύξηση 
κατά 0,06% και αύξηση κατά 2,02% αντίστοιχα. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας 
οφείλεται κυρίως στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που στα καταστήµατα και στα 
κτίρια της Τράπεζας παρουσίασε µείωση κατά 4,47% σε σχέση µε το 2018 (47.362.488 
kWh έναντι 49.579.366 kWh to 2018).  
 

 

 

 

Σχήµα 3: Κατανάλωση ενέργειας σε σχέση µε το έτος βάσης 2014.  

 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου για την ηλεκτρική ενέργεια το 2019 ήταν 51.121.813 kWh ενώ 
το 2018 ήταν 53.826.533 kWh, δηλαδή µείωση κατά 5,02%. 

Το 2019 η κατανάλωση φυσικού αερίου για τη θέρµανση των κτιρίων της Τράπεζας, 
ανήλθε στις 3.551.430 kWh και παρουσίασε αύξηση σε σχέση µε το 2018 κατά 15,14%, 
αντίστοιχα η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης παρουσιάζει µείωση κατά 20%.  



                                       

18 / 67 

 

 
Επιπλέον, η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τη χρήση βενζίνης και πετρελαίου 
κίνησης από τα 3 οχήµατα της Τράπεζας παρουσίασε µείωση κατά 3.390 λίτρα καυσίµων 
σε σχέση µε το 2018.  
 
Οι καταναλώσεις ενέργειας αναλυτικά καθώς και η εξέλιξη των αντίστοιχων δεικτών 
κατανάλωσης ανά εργαζόµενο και επιφάνεια από το έτος βάσης 2014 έως και το 2019 
παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτηµα 3 της παρούσας Έκθεσης.  

∆είκτης Ενεργειακής Έντασης 
Ο δείκτης ενεργειακής έντασης εκφράζει την ενέργεια που καταναλώνει η Τράπεζα δια το 
σύνολο των λειτουργικών της εσόδων και χρησιµεύει για την παρακολούθηση των 
ενεργειακών της επιδόσεων σε σχέση µε την κλίµακα των δραστηριοτήτων της. Ο δείκτης 
σε συνδυασµό µε την απόλυτη ενεργειακή κατανάλωση βοηθά στην προσαρµογή της 
ενεργειακής απόδοσης της Τράπεζας µε τις δραστηριότητές της. Ο δείκτης για το 2019 
είναι της τάξης των 37,22 kWh/m€ και παρουσιάζει αύξηση κατά 2,68% σε σχέση µε το 
2018 (36,25 kWh/m€). Σκοπός της Τράπεζας είναι η µείωση των ενεργειακών αναγκών 
της σε σχέση µε τις δραστηριότητές της στα επόµενα χρόνια.  

∆ιαχείριση Ενέργειας  
H Eurobank εφαρµόζει πιστοποιηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ενέργειας (Σ∆Ε) για την 
εφαρµογή της αντίστοιχης Πολιτικής ∆ιαχείρισης σχετικά µε την υπεύθυνη διαχείριση της 
ενέργειας στο σύνολο των εγκαταστάσεων της Τράπεζας (καταστήµατα και κτίρια 
∆ιοίκησης) µε στόχο την ελαχιστοποίηση: 

• του ενεργειακού κόστους,  

• των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επιβλαβών εκποµπών, και  

• της εξάντλησης των ορυκτών καυσίµων. 
 
Η Eurobank επικοινωνεί ετησίως στο πλαίσιο του Σ∆Ε την «ενεργειακή ταυτότητα» των 
καταστηµάτων της. Η αξιολόγηση της ετήσιας επίδοσης του κάθε καταστήµατος 
πραγµατοποιείται µέσω: 

• της κατάταξής του κατά αύξοντα αριθµό, βάσει της συνολικής κατανάλωσης 
ενέργειας και των κανονικοποιηµένων τιµών της τόσο ανά επιφάνεια όσο και ανά 
βαθµοηµέρες ψύξης και θέρµανσης, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά της 
επίδρασης των µετεωρολογικών συνθηκών στις ενεργειακές ανάγκες για 
θέρµανση και ψύξη των κτιρίων, 

• του ποσοστού των καταστηµάτων µε µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, 

• της ετήσιας µεταβολής της ενεργειακής κατανάλωσης συνολικά και ανά 
επιφάνεια, καθώς και  

• της απόλυτης και ποσοστιαίας σχετικής διαφοράς της ενεργειακής κατανάλωσης 
ανά επιφάνεια σε σχέση µε τη µέση τιµή του δείκτη για το σύνολο των 
καταστηµάτων. 

 

Στο πλαίσιο του Σ∆Ε, η παρακολούθηση και η ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων, 
µε στόχο την υλοποίηση τεχνικών παρεµβάσεων και διαχειριστικών λύσεων, όπου 
απαιτείται, ακολουθεί µεθοδολογία τεκµηρίωσης της προβλεπόµενης βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης και συγκεκριµένα βασίζεται στο µοντέλο «Pay as you save», σε 
συνεργασία µε Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), στο πλαίσιο πρότυπης «Σύµβασης 
Ενεργειακής Απόδοσης ∆ιαµοιραζόµενου Οφέλους».  

 

Αναλυτικά οι τεχνικές παρεµβάσεις ανά κτίριο κατά τη διάρκεια του 2019 παρουσιάζονται 
στο Παράρτηµα 4 της παρούσας έκθεσης. 
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Οι προγραµµατιζόµενες ενέργειες εντός του 2020 είναι οι κάτωθι: 

• Συνέχιση των παρακάτω εφαρµογών σε όλα τα νέα καταστήµατα και χώρους 
γραφείων της Τράπεζας όπως και σε όλους τους χώρους που εφαρµόζονται 
εκτεταµένες εργασίες ανακαίνισης: 
� τοποθέτηση φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED). 
� εγκατάσταση συστηµάτων κλιµατισµού VRF, αυτόνοµων κλιµατιστικών 

µηχανηµάτων καθώς και η εγκατάσταση αερόψυκτων κλιµατιστικών 
συγκροτηµάτων νερού ενεργειακής κλάσης Α+ τουλάχιστον. 

� εγκατάσταση συστήµατος αερισµού-εξαερισµού µε ανάκτηση αέρα. 

• Υλοποίηση τεχνικών εκθέσεων αυτοψίας από µηχανικούς της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων. 

• Πιστοποίηση του κτιριακού συγκροτήµατος της Νέας Ιωνίας κατά L.E.E.D (Leadership 
in Energy & Environmental Design). 

• Αντικατάσταση κεντρικών UPS - Data center Ν. Ιωνίας, µε νέα χαµηλότερης ισχύος 
και µεγάλου βαθµού απόδοσης ( 95%). 

• Τοποθέτηση συστηµάτων αυτοµατισµού σε καταστήµατα (Building Management 
System, BMS)  

Πιστοποίηση κατά L.E.E.D. - (Leadership in Energy & Environmental Design) 
Η Τράπεζα έχει ξεκινήσει τις διεργασίες για την πιστοποίηση του κτιριακού 
συγκροτήµατος της Ν. Ιωνίας µε L.E.E.D. GOLD και χρονικό ορίζοντα εντός του 2020. 
Το συγκεκριµένο κτιριακό συγκρότηµα θα αποτελεί το τρίτο κτίριο γραφείων της 
Τράπεζας µε τη σχετική πιστοποίηση, αναδεικνύοντας έτσι το άριστο εργασιακό 
περιβάλλον της Eurobank. Σηµειώνουµε ότι µε L.E.E.D. Platinum έχει πιστοποιηθεί το 
κτίριο επί της οδού 25ης Μαρτίου & Τεώ (Ταύρο) και µε L.E.E.D. GOLD έχει πιστοποιηθεί 
το κτίριο επί της οδού Κύπρου & Αρχιµήδους (Μοσχάτο). 
 

11. Επαγγελµατικά Ταξίδια 
 
Η Τράπεζα καταγράφει από το 2003 τα συνολικά µίλια επαγγελµατικών αεροπορικών 
ταξιδιών τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. H Τράπεζα χρησιµοποιεί σε όπου 
είναι εφικτό τη δυνατότητα των συναντήσεων µέσω videoconference/teleconference µε 
σκοπό την µείωση των επαγγελµατικών ταξιδιών και τις αντίστοιχες εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου (Scope 3). 

12. Αέρια του Θερµοκηπίου 
 
Με στόχο την παρακολούθηση και µείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός της, 
συµβάλλοντας στη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, η Τράπεζα χρησιµοποιεί από το 
2008 το διεθνές Πρωτόκολλο Greenhouse Gas Protocol (GHG) (www.ghgprotocol.org).  
Επιπροσθέτως από το 2018 η Τράπεζα εφαρµόζει για την ηλεκτρική ενέργεια την Market 
Base Method, χρησιµοποιώντας τους ετήσιους συντελεστές εκποµπών CO2 από τους 
παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφονται και επιµερίζονται οι 
καταναλώσεις ενέργειας και υπολογίζονται οι άµεσες και έµµεσες εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου. Από τη λειτουργία της Eurobank, στις άµεσες εκποµπές (Scope 1), 
αντιστοιχούν οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου που προκύπτουν από την καύση  
πετρελαίου, φυσικού αερίου για θέρµανση των κτιρίων, καθώς και τη χρήση πετρελαίου 
κίνησης και βενζίνης από τα οχήµατα της Τράπεζας για µεταφορές εντός Αττικής. Στις 
έµµεσες εκποµπές αντιστοιχούν οι εκποµπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  
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(Scope 2) καθώς και οι εκποµπές που οφείλονται στα αεροπορικά επαγγελµατικά ταξίδια 
των εργαζοµένων (Scope 3).  
 
Οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου σε ισοδύναµα διοξειδίου του άνθρακα 
(tCO2e) το 2019 µειώθηκαν κατά 6,55% σε σχέση µε το 2018 και ανήλθαν σε 17.369,71 
tCO2e (Σχήµα 4) ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες εκποµπών ανά εργαζόµενο και ανά επιφάνεια 
ανήλθαν σε 2,19 tCO2e/άτοµο και 0,060 tCO2e/m2 αντίστοιχα (Σχήµα 5).  

 

 

 

Σχήµα 4: Συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου  

 

Οι συνολικές εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου έχουν σηµειώσει σηµαντική µείωση 
κατά 64,40% σε σχέση µε το έτος βάσης 2014 (Σχήµα 4) ενώ οι αντίστοιχες µειώσεις του 
δείκτη εκποµπών ανά εργαζόµενο και εκποµπών ανά επιφάνεια ανέρχονται σε 60,98% 
και 55,97% αντίστοιχα (Σχήµα 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 5: Σύγκριση συνολικών εκποµπών ανά εργαζόµενο και ανά επιφάνεια σε σχέση µε το έτος 
βάσης 2014.  

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι στόχοι µείωσης τόσο των έµµεσων εκποµπών (Scope 2) όσο 
και του αθροίσµατος των άµεσων και έµµεσων εκποµπών (Scope 1&2) που έχει θέσει η  
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Τράπεζα για το 2020 έχουν σε µεγάλο βαθµό ήδη επιτευχθεί ως αποτέλεσµα της 
εφαρµογής του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ενέργειας. 

 

Στο πλαίσιο µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από την καύση του 
πετρελαίου θέρµανσης, έχουν αναπτυχθεί υποδοµές για τη σταδιακή χρήση φυσικού 

αερίου µε αποτέλεσµα τη µείωση κατά 3,52% του σχετικού δείκτη έντασης εκποµπών 
πετρελαίου και φυσικού αερίου (tCO2e/kWh) από το έτος βάσης 2014. 

 

Παράλληλα, η Τράπεζα εξασφάλισε για το 2019 Εγγυήσεις Προέλευσης για το 89,36% της 
καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας, πιστοποιώντας ότι προέρχεται από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 

H συνεισφορά των επιµέρους αερίων του θερµοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα CO2, 
µεθάνιο CH4, υποξείδιο του αζώτου N2O) στο σύνολο των εκποµπών παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο Παράρτηµα 3 της Έκθεσης, όπως επίσης και οι ετήσιες εκποµπές αερίων 
ρύπων (∆ιοξείδιο του Θείου SO2, Οξειδίων του Αζώτου ΝΟΧ και Αιωρούµενων 
Σωµατιδίων) στην ατµόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίµων.  
 
Τέλος τα στοιχεία για τα φθοριούχα αέρια που εκλύθηκαν από τις εγκαταστάσεις που 

χρησιµοποιεί η Τράπεζα για το 2019 είναι τα κάτωθι: 

 

 

 

 

 

H Τράπεζα, περιορίζοντας σηµαντικά τις εκποµπές αερίων του Θερµοκηπίου από τις 
λειτουργίες της, συµβάλλει στον περιορισµό της κλιµατικής αλλαγής και συνεισφέρει στην 
επίτευξη του παγκόσµιου στόχου βιώσιµης ανάπτυξης για το κλίµα (SDG13). 
  

kg tn CO2e

52,3 109,202

31,9 56,591

84,2 165,793

R-407C 1.774

Σύνολα 

Είδος GWP

R-410A 2.088
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13. Νερό 

 

Το νερό αποτελεί το σηµαντικότερο φυσικό πόρο και για το σκοπό αυτό η Τράπεζα δίνει 
µεγάλη βαρύτητα στην εξοικονόµησή του. Το 2019 η κατανάλωση νερού ανήλθε σε 
75.973 m³ που αντιστοιχεί σε αύξηση 0,01% σε σχέση µε το 2018 (Σχήµα 6) και παράλληλα 
ο δείκτης κατανάλωσης νερού ανά εργαζόµενο ανήλθε στα 9,58 m3/άτοµο που βρίσκεται 
κοντά στο στόχο της σταθεροποίησης της κατανάλωσης νερού στα 9 m3/άτοµο που έχει 
θέσει η Τράπεζα στο πλαίσιο της ορθολογικής χρήσης του (Σχήµα 6). Στο πλαίσιο αυτό, 
στο κτιριακό συγκρότηµα της Νέας Ιωνίας έγινε ρύθµιση της ροής στα καζανάκια µε 
µέγιστη εκροή ποσότητας νερού στα 5lt/πάτηµα. 
 

 

Σχήµα 6: Κατανάλωση νερού και κατανάλωση νερού ανά εργαζόµενο 

Επίσης, για το 2020 προγραµµατίζεται η εγκατάσταση περιοριστών ροής στης βρύσες 
των νιπτήρων στα κτίρια της Αττικής µε σκοπό την µείωση της κατανάλωσης νερού. 
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14. Χαρτί 

 

Το χαρτί αποτελεί από τις πιο σηµαντικές ροές αποβλήτων στους χρηµατοπιστωτικούς 
οργανισµούς και στην Eurobank ο εξορθολογισµός και ο έλεγχος της κατανάλωσης 
χαρτιού αποτελεί έναν σηµαντικό περιβαλλοντικό στόχο.  
Στο πλαίσιο αυτό, η ετήσια προµήθεια χαρτιού το 2019 ανήλθε στα 343.163 κιλά και 
παρουσίασε αύξηση σε σχέση µε το 2018 κατά 9,12%, ενώ η αντίστοιχη κατανάλωση ανά 
εργαζόµενο αυξήθηκε κατά 13,07% (Σχήµα 7).  
 

 
Σχήµα 7: Προµήθεια χαρτιού και προµήθεια χαρτιού ανά εργαζόµενο 

Το 2019 η ζήτηση χαρτιού ήταν αυξηµένη σε σχέση µε το 2018 λόγω πρόσθετων 
αναγκών που προέκυψαν, µε αποτέλεσµα ο στόχος του 2019 που αφορά το σύνολο της 
προµήθειας χαρτιού του έτους να µην επιτευχθεί. Ωστόσο, η ποσότητα εξακολουθεί να 
παραµένει σε χαµηλά επίπεδα και ελεγχόµενη, κατόπιν της διαδικασίας κανονικοποίησης 
των προµηθειών που ξεκίνησε/ εφαρµόστηκε το 2018. Η ετήσια µεταβολή της προµήθειας 
χαρτιού σε σχέση µε το έτος βάσης 2014 φαίνεται στον κάτωθι πίνακα, όπου 
παρατηρείται και η µεγάλη µείωση των τελευταίων ετών. 
 
 
 
 
 
 
 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύνολο της προµήθειας χαρτιού Α4 είναι διαπιστευµένο µε το 
οικολογικό σήµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ecolabel”. 
  

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Προµήθεια χαρτιού (kg) 343.163 314.488 502.775 555.363 548.939 574.138

Μεταβολή µε έτος βάσης 
το 2014 (%)

-40,23% -45,22% -12,43% -3,27% -4,39%
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15. Ανακύκλωση και ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 

 
Στην Τράπεζα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανακυκλώνονται ή/και να 
αξιοποιούνται όλα τα παραγόµενα στερεά απόβλητα. Tα απόβλητα ανάλογα µε το είδος 
τους, συλλέγονται σε κατάλληλους κάδους ή σε συγκεκριµένους χώρους από όπου 
παραλαµβάνονται είτε από τους αρχικούς 
προµηθευτές των υλικών είτε από 
αδειοδοτηµένους υπεργολάβους είτε από τα 
δηµοτικά συστήµατα διαχείρισης αποβλήτων. Η 
προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή αρχίζει από 
την προµήθεια υλικών µε πρόνοια, ώστε τα 
απόβλητά τους, να έχουν χαµηλές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον όπως συσσωρευτές ξηρού 
τύπου ή υλικά ανακαίνισης χώρων χωρίς 
αµίαντο.  
 
H Τράπεζα παρακολουθεί τη ροή των κυριότερων ρευµάτων αποβλήτων (waste 
streams) φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους και τη µείωση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οι κύριοι τύποι αποβλήτων για τα περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα είναι το χαρτί και τα απόβλητα προϊόντων πληροφορικής.  
 
Η Τράπεζα παρακολουθεί και διαχειρίζεται τον κύκλο ζωής των εξής υλικών εντός του 
οργανισµού: 

• Μελανοδοχεία (toner cartridges) 

• Χαρτί και Υλικά Συσκευασίας 

• Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 

• Λαµπτήρες/ Συσσωρευτές 

• Πιστωτικές κάρτες 

• Πλαστικά καπάκια 
 
Πάγιος στόχος της Τράπεζας είναι η συνεχής επέκταση των προγραµµάτων ανακύκλωσης 
ώστε να γίνεται ασφαλής διαχείριση όλων των εξερχοµένων υλικών που µπορούν να 
ανακυκλωθούν. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαµε το 2019 στην κατάργηση όλων των πλαστικών ειδών 
µιας χρήσης (όπως ποτήρια, πιάτα, κουτάλια, µαχαιροπήρουνα, αναδευτήρες, 
καλαµάκια), που υπήρχαν στους ηλεκτρονικούς καταλόγους, και στην αντικατάστασή 
τους µε αντίστοιχα χάρτινα ή βιοδιασπώµενα προϊόντα. Η υιοθέτηση τέτοιων 
πρωτοβουλιών αποδεικνύει εµπράκτως την ευαισθησία του Οµίλου µας σε 
περιβαλλοντικά ζητήµατα και ωθεί όλους τους εργαζοµένους να συνδράµουν  σε αυτή 
την προσπάθεια.  
 
Επίσης η Τράπεζα στο πλαίσιο των προµηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισµού µέσω 
διαγωνισµών, δίνει στους προµηθευτές την δυνατότητα υποβολής προσφοράς και για 
ανακατασκευασµένο εξοπλισµό (refurbished). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουµε 
µείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων χωρίς να επηρεάζεται η σωστή λειτουργία και 
αποδοτικότητα αυτών. 

Μελανοδοχεία (toner cartridges) 
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα διαχείρισης των µελανοδοχείων, το σύνολο των σηµείων της 
Τράπεζας έχει ενταχθεί στην υπηρεσία «Managed Printing Services (MPS)», σε 
συνεργασία µε τις εταιρείες INTERSYS και XEROX, στην οποία οφείλεται η πολύ 
σηµαντική µείωση στη συνολική ετήσια προµήθεια µελανοδοχείων. Το 2019 επιτεύχθηκε 
ο στόχος «Ανακύκλωσης του 100% των µελανοδοχείων». Στόχος παραµένει η εύρυθµη 
λειτουργία του προγράµµατος MPS, σε όλη την επικράτεια καθώς και η 100% ασφαλής 
διαχείριση των κενών µελανοδοχείων.  
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Ανακύκλωση Χαρτιού και Υλικών Συσκευασίας 
Το πρόγραµµα ανακύκλωσης χαρτιού επανασχεδιάστηκε το 2014 µε κύρια αλλαγή, εκτός 
του εργολάβου, την ένταξη χρήσης των δηµοτικών συστηµάτων ανακύκλωσης για τη 
διαχείριση του χαρτιού και των υλικών συσκευασίας. Η συνολική ποσότητα χαρτιού που 
ανακυκλώθηκε από τον εργολάβο ανακύκλωσης το 2019 ανήλθε στα 193.543 κιλά που 
αντιστοιχεί στο 56,40% της ετήσιας προµήθειας χαρτιού.  
Το 2019 επιτεύχθηκε για ακόµα µια χρονιά ο στόχος «Ανακύκλωσης χαρτιού στο 100% 
των σηµείων παρουσίας της Τράπεζας» µε αποτέλεσµα η συνολική ποσότητα 
ανακύκλωσης χαρτιού από την Eurobank να είναι σαφώς µεγαλύτερη, καθώς µεγάλη 
ποσότητα χαρτιού, που αφορά το 70% των καταστηµάτων, διοχετεύεται στα δηµοτικά 
συστήµατα ανακύκλωσης χωρίς να είναι εφικτή η παροχή σχετικών δεδοµένων.  
Επίσης, ανακυκλώθηκαν συνολικά 237,90 κιλά υλικών συσκευασίας (πλαστικό, αλουµίνιο, 
χάρτινες συσκευασίες).  

Ηλεκτρικός και  Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
Το 2019 συνεχίστηκε η ασφαλής διαχείριση του αποσυρόµενου Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΗΗΕ) µέσω είτε της επαναχρησιµοποίησης εντός των 
µονάδων της Τράπεζας και δωρεών σε εξωτερικούς φορείς είτε µέσω της ανακύκλωσης 
των συσκευών που δε δύναται να επαναχρησιµοποιηθούν.  
Η ανακύκλωση ΗΗΕ πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το επίσηµο Σύστηµα του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους σχετικούς αδειοδοτηµένους 
συνεργάτες του. Εντός του 2019 ανακυκλώθηκαν συνολικά 3.923 τεµάχια (Σχήµα 8) που 
αντιστοιχούν σε 105.150 κιλά εξοπλισµού.  
Το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί στο 100% του µη λειτουργικού αποσυρόµενου ΗΗΕ, 
επιτυγχάνοντας τον ετήσιο στόχο. Παράλληλα, η Τράπεζα στο πλαίσιο της διαχείρισης 
του κύκλου ζωής των υλικών που προµηθεύεται, συνέχισε το επιτυχηµένο πρόγραµµα 
δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Το 2019 προσφέρθηκαν 2.400 τεµάχια ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού σε δωρεές. 

 

 

 

Σχήµα 8: Ανακύκλωση Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού σε τεµάχια  
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Λαµπτήρες/ Συσσωρευτές 
Οι χρησιµοποιηµένοι λαµπτήρες και οι συσσωρευτές αποτελούν απόβλητα που 
ελέγχονται από τη σχετική περιβαλλοντική νοµοθεσία. Η δε ασφαλής διάθεσή τους 
αποτρέπει τους κινδύνους ρύπανσης του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα µε 
βαρέα µέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες. Το 2019 επιτεύχθηκε ο στόχος 
«Ανακύκλωσης του 100% των αποσυρόµενων λαµπτήρων και συσσωρευτών». 
Συγκεκριµένα, η Τράπεζα συνέχισε τη συνεργασία µε τους εγκεκριµένους φορείς 
διαχείρισής τους, και συνολικά παραδόθηκαν προς ασφαλή διάθεση 610,45 κιλά 
λαµπτήρων. Επίσης, δόθηκαν προς ασφαλή διαχείριση, συσσωρευτές συνολικού βάρους 
24.124 κιλών, όπου περιλαµβάνονται αποσυρόµενοι συσσωρευτές από UPS 
µεγάλου/µεσαίου τύπου. Τέλος, γίνεται επίσης συλλογή και µπαταριών φορητού τύπου σε 
συνεργασία µε την εταιρεία ΑΦΗΣ, ανακυκλώνοντας συνολικά 455 κιλά. 

Πιστωτικές Κάρτες 
Η Eurobank στο πλαίσιο της εφαρµογής των αυστηρών περιβαλλοντικών κριτηρίων της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της, παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές πτυχές των προϊόντων 
της κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρµόζει το πρόγραµµα 
ανακύκλωσης πιστωτικών καρτών, σύµφωνα µε το οποίο οι πιστωτικές κάρτες που έχουν 
λήξει ή έχουν ακυρωθεί και επιστρέφονται στην Eurobank, ανακυκλώνονται σε 
συνεργασία µε εγκεκριµένες εταιρίες διαχείρισης. Ο στόχος της Eurobank είναι η ορθή 
διαχείριση του συνόλου των ληγµένων ή ακυρωµένων πιστωτικών καρτών που 
επιστρέφονται από τους πελάτες της. 
Επίσης, η Τράπεζα πρωτοπορώντας θα εισάγει το 2020, µια νέα γενιά καρτών από 
οικολογικό, βιοδιασπώµενο υλικό, υιοθετώντας τα διεθνή περιβαλλοντικά πρωτόκολλα 
στην τραπεζική λειτουργία συµπεριλαµβανοµένων των παρεχόµενων υπηρεσιών και 
προϊόντων. Έτσι το 2020, όλες οι νέες χρεωστικές κάρτες Eurobank για ιδιώτες και 
επιχειρήσεις, αλλά και όσες χρεωστικές ανανεώνονται ή επανεκδίδονται, 
κατασκευάζονται από βιοδιασπώµενο υλικό, για την παραγωγή του οποίου απαιτείται 
µικρότερη κατανάλωση ενέργειας και παράγονται σηµαντικά χαµηλότερες εκποµπές 
θερµοκηπίου. Στόχος είναι η εφαρµογή, στην πράξη, της περιβαλλοντικής στρατηγικής 
της Τράπεζας, µε σκοπό τη σηµαντική µείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώµατος 
και η ενίσχυση πρακτικών βιώσιµης ανάπτυξης. 

Πλαστικά καπάκια 
Η Eurobank στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
εφαρµόζει πρόγραµµα ανακύκλωσης πλαστικών καπακιών, τα οποία παραλαµβάνονται 
από εταιρεία ανακύκλωσης και το ανταποδοτικό όφελος διατίθεται για φιλανθρωπικούς 
σκοπούς µέσω της εθελοντικής οµάδας του Οµίλου “WeShare”. Σύµφωνα µε το 
πρόγραµµα αυτό, τα καπάκια συγκεντρώνονται στην αποθήκη της Τράπεζας, από όπου 
γίνεται η παραλαβή τους από εταιρεία ανακύκλωσης µε ανταποδοτικό όφελος. Στόχος 
της Τράπεζας είναι αφενός η ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων και αφετέρου η 
ενίσχυση ευπαθών οµάδων µέσω και του συγκεκριµένου οφέλους. Το πρόγραµµα 
αγκαλιάζουν όλο και περισσότεροι εργαζόµενοι δείχνοντας έτσι την περιβαλλοντική – 
οικολογική τους συνείδηση και τη διάθεσή τους για προσφορά, συµµετέχοντας σε 
πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Το 2019 η Τράπεζα συγκέντρωσε και 
ανακύκλωσε 840 κιλά καπακιών. 
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16. Θόρυβος 

 

Η Τράπεζα, πραγµατοποιεί µετρήσεις φυσικών παραγόντων σε όλες τις εγκαταστάσεις 
της, µε όργανα µέτρησης τα οποία διακριβώνονται σε ετήσια βάση και εκπονείται ετήσια 
αναφορά φυσικών παραγόντων, όπου συµπεριλαµβάνεται και ο θόρυβος. Tα επιτρεπτά 
όρια του θορύβου για πνευµατική εργασία, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
∆ιεθνούς Προτύπου ISO 1996-1, ανέρχονται σε 55 dB(Α). Ο θόρυβος που καταγράφεται 
από τους Τεχνικούς Ασφαλείας, µε τη βοήθεια των οργάνων µέτρησης, δεν ξεπερνά σε 
καµία περίπτωση τα κατώτερα όρια ανάληψης δράσης, σύµφωνα µε την Ελληνική 
Νοµοθεσία. Τονίζεται ότι στις εγκαταστάσεις µας δεν υπάρχουν άµεσες πηγές θορύβου.  
 
O προερχόµενος θόρυβος στην πλειονότητα των περιπτώσεων προέρχεται από 
παροδικές οµιλίες πελατών, ήχους/ κλήσεις κινητών ή σταθερών τηλεφώνων λόγω 
πολυκοσµίας, ειδικά στις µέρες και ώρες αιχµής των καταστηµάτων. Σε ειδικές 
περιπτώσεις, όπως σε χώρους µε µεγάλο αριθµό θέσεων εργασίας και στα τηλεφωνικά 
κέντρα, γίνεται περαιτέρω αξιολόγηση µετρήσεων θορύβου και εφόσον απαιτηθεί, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων υλοποιούνται διορθωτικές ενέργειες (π.χ. 
τοποθέτηση ηχοαπορροφητικών panels κλπ.). Επίσης, και σε µεγάλες εγκαταστάσεις 
κλιµατισµού ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα επίπεδα του θορύβου µπορούν 
να ξεπεράσουν το ανώτατο όριο εκποµπής, το οποίο καθορίζεται από το  Π.∆. 1180/81 
(Φ.Ε.Κ. 293/Α 6-10-1981). Για τις περιπτώσεις αυτές, γίνονται τακτικές επιθεωρήσεις/ 
συντηρήσεις των εγκαταστάσεων κλιµατισµού των καταστηµάτων/ κτιρίων της Τράπεζας, 
προκειµένου οι εγκαταστάσεις να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Όταν διαπιστωθεί ότι 
σε κάποιο κατάστηµα ο θόρυβος που εκλύεται από τις εγκαταστάσεις του έχει ξεπεράσει 
το ανώτατο όριο της νοµοθεσίας, είτε από έλεγχο της ίδιας της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Έργων είτε από παράπονο από όµορη ιδιοκτησία, πραγµατοποιείται αυτοψία από µεικτό 
κλιµάκιο µηχανικών - τεχνικών για την ενδελεχή καταγραφή των επιπέδων του θορύβου, 
διερεύνηση των αιτιών του, άµεση επισκευή σε περίπτωση βλάβης και κατόπιν, έλεγχος 
ηχοµέτρησης για την επιβεβαίωση ότι δεν υπερβαίνονται τα όρια εκποµπής θορύβου.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα για το 2019 προχώρησε στην ηχοµόνωση του 
µηχανολογικού εξοπλισµού στον πίσω ακάλυπτο χώρο του καταστήµατος επί της οδού 
Καλλιρρόης 21. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν οι απαραίτητες ηχοµετρήσεις για τον 
προσδιορισµό της στάθµης θορύβου που εκπέµπεται προς το περιβάλλον από το 
µηχανολογικό αυτόν εξοπλισµό µετά τις τεχνικές επεµβάσεις και η εκπεµπόµενη 
ηχοστάθµη µετρήθηκε εντός των νόµιµων ορίων. 
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17. «Πράσινα» Τραπεζικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενεργητικής προώθησης ορθών πρακτικών και µε στόχο τη 
µακροχρόνια βιωσιµότητα, η Τράπεζα έχει αναπτύξει µια σειρά «πράσινων» προϊόντων, 
δηλαδή τραπεζικών προϊόντων που προσφέρουν περιβαλλοντικό όφελος. Τα προϊόντα 
«χτίζουν» πάνω στις σχέσεις της Τράπεζας µε τους πελάτες της και την αγορά, για να 
προωθήσουν εργαλεία και κίνητρα για οικονοµική δραστηριότητα φιλική προς το 
περιβάλλον. 

WWF Eurobank Visa – Το Πρώτο «Πράσινο» Τραπεζικό Προϊόν στην Ελλάδα 
 

 
 
Η WWF Eurobank Visa, προϊόν της συνεργασίας µεταξύ της 
Eurobank και της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF 
Ελλάς, ήταν το πρώτο «πράσινο» προϊόν που εξέδωσε 
ελληνική τράπεζα και ξεκίνησε το 2000. Το 2019, ο 
συνολικός αριθµός των ενεργών πιστωτικών καρτών WWF 
Eurobank Visa ανήλθε σε 18.443, ενώ καταβλήθηκε από 
την Eurobank στην WWF Ελλάς το ποσό των € 50.544,63€ 
που προέρχεται από: 
 

 

 

• τις εφάπαξ καταβολές χρηµατικού ποσού για κάθε νέα έκδοση και κάθε ανανέωση 
της κάρτας, και  

• την καταβολή ποσοστού επί της αξίας των αγορών που πραγµατοποιούν οι κάτοχοι 
των καρτών, χωρίς καµία δική τους επιβάρυνση.  

 
Μέχρι σήµερα, έχουν αποδοθεί στην WWF Ελλάς µέσω της WWF Eurobank Visa 
περισσότερα από € 1,6 εκατ. για τη χρηµατοδότηση δράσεων προστασίας του 
περιβάλλοντος. Ενδεικτικά, έχουµε στηρίξει: 

• Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της διαδικτυακής εφαρµογής «Οικοσκόπιο», τόσο 
στην ελληνική όσο και στην αγγλική της έκδοση, για τον εµπλουτισµό της µε νέα 
δεδοµένα και την προσθήκη παιχνιδιών στην ειδική ενότητά της  «Οικοσκόπιο kids». 

• ∆ράσεις προστασίας πολύτιµων οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο ∆άσους ∆αδιάς, όπου 
εκεί βρίσκουν καταφύγιο και τελευταίο τόπο αναπαραγωγής ορισµένα από τα πλέον 
σπάνια και απειλούµενα αρπακτικά πουλιά των Βαλκανίων. 

• Χρηµατοδότηση σηµαντικών δράσεων που στηρίζουν επιστηµονικά τη δουλειά της 
WWF σε θέµατα περιβαλλοντικής  πολιτικής καθώς και στην επικοινωνία (χάρτες 
προβολής του προβλήµατος των δασικών πυρκαγιών, καταγραφής των λιγνιτικών 
σταθµών στην Ελλάδα, οικολογική αξία παράκτιου χώρου).  

• Υποστήριξη του έργου της νοµικής οµάδας της οργάνωσης. Η νοµική οµάδα 
αποτελείται από µία οµάδα εθελοντών µε διαφορετικό επιστηµονικό υπόβαθρο 
(δικηγόροι, µηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι), που προσφέρουν περιβαλλοντικές 
πληροφορίες και συµβουλές στους πολίτες σχετικά µε περιπτώσεις περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης όπως βιοµηχανική ρύπανση, παράνοµη υλοτοµία κτλ. 

• ∆ράσεις προστασίας της παραλίας των Σεκανίων στη Ζάκυνθο για την προστασία της 
χελώνας caretta caretta όπως η ενίσχυση της φύλαξης της παραλίας, τα αντιπυρικά 
έργα και άλλα. 
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«Πράσινα» ∆άνεια Κατοικίας 
Η Eurobank έχει συµβάλλει ουσιαστικά σε δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας και 
ειδικότερα στην ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών της χώρας, συµµετέχοντας 
ενεργά τόσο στο Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση Kατ' Oίκον» όσο και στο Πρόγραµµα 
«Εξοικονόµηση Kατ' Oίκον ΙΙ».  
Κατά το πρώτο πρόγραµµα, η Τράπεζα χρηµατοδότησε συνολικά σχεδόν 10.000 
νοικοκυριά τα οποία αναβάθµισαν ενεργειακά την κατοικία τους. Κατά την τελευταία 
διετία, η Τράπεζα µε τη συµµετοχή της στα δύο Ενδιάµεσα Προγράµµατα «Εξοικονόµηση 
Κατ’ Οίκον», τα οποία αφορούσαν στη δανειοδότηση πελατών που δεν είχαν ενταχθεί 
στο πρώτο πρόγραµµα, χρηµατοδότησε πάνω από 2.700 νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, η 
Τράπεζα είχε καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασµό του νέου Προγράµµατος «Εξοικονόµηση 
Κατ’ Οίκον ΙΙ» που ξεκίνησε από το Μάρτιο του 2018, καθώς και στη βελτίωση της 
διαδικασίας υποβολής και διαχείρισης αιτήσεων µέσα από µία νέα ηλεκτρονική 
πλατφόρµα, η οποία διαµορφώθηκε σε συνεργασία µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Ε.Α.Τ ή µέχρι πρόσφατα Εθνικό Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Ε.Τ.Ε.ΑΝ). Στο νέο Πρόγραµµα που είναι σε εξέλιξη, η 
Τράπεζα συµµετέχει δυναµικά, έχοντας χρηµατοδοτήσει, από την αρχή του 
Προγράµµατος έως σήµερα, πάνω από 2.400 νέα νοικοκυριά για να υλοποιήσουν 
«πράσινες» παρεµβάσεις στις κατοικίες τους. 
Τέλος, η Eurobank εκτός από τη συµµετοχή της στο επιδοτούµενο πρόγραµµα της 
πολιτείας, προσφέρει παράλληλα, για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να ενταχθούν στα 
Προγράµµατα «Εξοικονόµηση Κατ’ Οίκον Ι/ΙΙ», αντίστοιχο δανειακό προϊόν µε την 
ονοµασία «Πράσινο ∆άνειο Κατοικίας – Εξοικονόµηση Ενέργειας». Το προϊόν χορηγείται 
µε ή χωρίς προσηµείωση ακινήτου και χρηµατοδοτεί οποιαδήποτε ανάγκη του πολίτη για 
«πράσινες» επισκευές εξοικονόµησης ενέργειας σε ακίνητο ιδιοκτησίας του (ενδεικτικά, 
από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων για την οικιακή παραγωγή ενέργειας 
(net metering), την πλήρη αλλαγή του συστήµατος θέρµανσης, έως την πλήρη 
ανακαίνιση της κατοικίας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας). 
Συµπερασµατικά, η πολύτιµη εµπειρία και τεχνογνωσία της Eurobank στην κατηγορία των 
πράσινων δανείων αποτελεί πάντα το εφαλτήριο για µελλοντικές πρωτοβουλίες µε 
απώτερο σκοπό να συµβάλουµε ενεργά τόσο στην επίτευξη των κρατικών 
περιβαλλοντικών στόχων, όσο και στην προστασία του ευρύτερου περιβάλλοντος, 
σχεδιάζοντας εξειδικευµένα «πράσινα» τραπεζικά προϊόντα που προσφέρουν τις πιο 
συµφέρουσες χρηµατοδοτικές λύσεις, καλύπτοντας όλες τις πιθανές «πράσινες» ανάγκες 
του πολίτη σε επίπεδο κατοικίας. 

 

Χρηµατοδότηση Έργων καθαρής ενέργειας και άλλων φιλικών στο περιβάλλον πηγών 
ενέργειας 
Η στήριξη των επενδύσεων στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
αποτελεί σταθερό προσανατολισµό για την Τράπεζα τα τελευταία χρόνια, εντασσόµενη 
στον ευρύτερο στόχο χρηµατοδότησης της οικονοµίας και στήριξης της ανάπτυξης της 
χώρας. Η Τράπεζα έχει δηµιουργήσει δανειακά προϊόντα για τη χρηµατοδότηση 
επενδύσεων σε ΑΠΕ για επιχειρήσεις, όπως φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα µε µικρή 
εγκατεστηµένη ισχύ. 

Παράλληλα, υποστηρίζει και τις µεγάλες επενδύσεις ΑΠΕ µέσω σύνθετων τραπεζικών 
προϊόντων, µε έµφαση στις δοµηµένες χρηµατοδοτήσεις Project Finance. 

Η Τράπεζα δραστηριοποιείται επίσης και στη χρηµατοδότηση λοιπών επενδύσεων 
φιλικών προς το περιβάλλον, χρηµατοδοτώντας επενδύσεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φυσικό αέριο που κατασκευάστηκαν σε αντικατάσταση παλιών 
ρυπογόνων µονάδων. Στόχος της Τράπεζας για το 2019 είναι η επέκταση του δανειακού 
της χαρτοφυλακίου στον τοµέα των ΑΠΕ και η συνέχιση της στήριξης των Ελλήνων και 
ξένων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτό. 
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Ηλεκτρονική Υπηρεσία αντιγράφων λογαριασµών – e-Statement 
Σηµαντική ήταν η αύξηση χρήσης της υπηρεσίας e-Statement και το 2019, καθώς 
207.600 επιπλέον χρήστες e-Banking επέλεξαν να ενηµερώνονται µόνο µέσω των 
ηλεκτρονικών αντιγράφων των λογαριασµών τους. Από την αρχή της υπηρεσίας e-
Statement, 928.000 πελάτες έχουν διακόψει την ταχυδροµική αποστολή πάνω από 
2.300.000 φυσικών statements. 
Οι σηµαντικότερες ενέργειες που οδήγησαν στη διακοπή των φυσικών statements στο 
2019 η ενσωµάτωση της επιλογής διακοπής φυσικών αντιγράφων κατά τη διαδικασία 
εγγραφής στο e-Banking για τους νέους χρήστες, η οποία επηρεάζεται από την 
σηµαντική αύξηση χρήσης του καναλιού και στην ευχέρεια του Digital On Boarding που 
έγινε διαθέσιµη και επιτρέπει την αυτόνοµη εξ αποστάσεων ενεργοποίηση του πελάτη της 
Τράπεζας στο e-Banking, καθώς και η e-Banking “splash screen” που ξεκίνησε ξανά τον 
∆εκέµβριο 2019 και εµφανίζεται σε κάθε παλαιό χρήστη e-Banking ο οποίος έχει 
περιθώριο να διακόψει έστω και ένα φυσικό statement. 
Επίσης, η εξοικονόµηση κόστους για την Τράπεζα από την ελάττωση της ταχυδροµικής 
αποστολής είναι κι αυτή ιδιαίτερα σηµαντική και ξεπερνάει τα €12 εκατ. από την έναρξη 
διάθεσης της υπηρεσίας. 
 
Συµµετοχή σε περιβαλλοντικά ευαισθητοποιηµένες επιχειρήσεις 
Επιδίωξη της Τράπεζας είναι να συµµετέχει επιλεκτικά σε εταιρείες µε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και αναπτυξιακές προοπτικές, µε έµφαση στην εξωστρέφεια και την 
περιβαλλοντική ευαισθησία. Παράλληλα, προσφέρει και συµβουλευτικές υπηρεσίες και 
τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και επέκταση τέτοιων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  

Στο πλαίσιο αυτό, µεταξύ άλλων, η Τράπεζα συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ A.E. από το 2010, µαζί µε συνεπενδυτή από τον ιδιωτικό τοµέα, µέσω της 
εταιρίας SINDA LTD. Ο όµιλος εταιρειών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ είναι ένας από τους µεγαλύτερους 
στην Ελλάδα στην προστασία του περιβάλλοντος, µε δραστηριοποίηση σε τοµείς όπως η 
διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η 
αποκατάσταση ρυπασµένων εδαφών, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και η 
εξοικονόµηση ενέργειας.  Το 2019, η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ συµµετείχε σε κοινοπραξία, η οποία 
υπέγραψε σύµβαση Σ∆ΙΤ για τη χρηµατοδότηση, µελέτη κατασκευή και 25ετή 
εκµετάλλευση της µονάδας διαχείρισης απορριµµάτων Ηλείας, δυναµικότητας 80.000 
τόνων αστικών στερεών αποβλήτων ετησίως. Επίσης, η Τράπεζα συµµετέχει στο private 
equity fund ΑΚΕΣ IBG HF III, το οποίο εξειδικεύεται στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και 
ειδικότερα στην εγκατάσταση και λειτουργία µικροµεσαίων φωτοβολταϊκών και αιολικών 
πάρκων στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο του fund περιλαµβάνει αιολικά και 
φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 225MW σε διάφορα στάδια λειτουργίας και 
ανάπτυξης, εκ των οποίων ισχύς 191 MW αναλογεί στο fund και τα υπόλοιπα σε 
συνεπενδυτές. Τα αιολικά πάρκα συγκεντρώνουν το 92% της συνολικής ισχύος και τα 
φωτοβολταϊκά το 8% αντίστοιχα. Η Eurobank αποτελεί τον τρίτο µεγαλύτερο µεριδιούχο 
του fund. 

 

 

 



                                       

31 / 67 

 

 
18. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

 
Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στην πρόοδο και την αειφορία η Eurobank σχεδιάζει 
διαχρονικά την επιχειρηµατική της δράση µε βασικό κριτήριο τη συµβολή της στην 
κοινωνία. 
Η αποδοτική διαχείριση των οικονοµικών 
πόρων, ο διαρκής εκσυγχρονισµός των 
τεχνολογικών µέσων, η ανθρωποκεντρική 
φιλοσοφία της, είναι η βάση των 
πρωτοβουλιών για κοινωνική ανάπτυξη, ενώ 
προσπαθεί διαρκώς οι δράσεις της να 
προσαρµόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και 
της οικονοµίας, προάγοντας  παράλληλα 
διαχρονικές αξίες και αρχές που διέπουν τη 
λειτουργία και τη φιλοσοφία του Οργανισµού.  
Οι βασικές Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας και 
Βιώσιµης Ανάπτυξης στο σύγχρονο εταιρικό και 
κοινωνικό περιβάλλον της Eurobank, συνδέονται µε τη δηµιουργία ισχυρών δεσµών 
εµπιστοσύνης, συνεργασίας και αµοιβαίου οφέλους µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που 
επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τις δραστηριότητές της. 
Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση εφαρµόζεται µε τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, ενώ βασική 
προτεραιότητα και ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για την Eurobank αποτελούν οι 
άνθρωποί της. Η διαφύλαξη της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και η συνεχής 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών αποτελούν επίσης προτεραιότητα. 
Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ενίσχυση της διασφάλισης και της ποιότητας των 
προµηθειών, σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική και διαφανή συνεργασία µε τους 
προµηθευτές. 
Η Eurobank είναι η τράπεζα της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, καθώς έχει επιλέξει εδώ 
και χρόνια να επενδύει σταθερά και µε συνέπεια σε στρατηγικές πρωτοβουλίες ενίσχυσης 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, µε στόχο την υποστήριξη της υγιούς 
επιχειρηµατικότητας και της ποιοτικής αναβάθµισης νευραλγικών επιχειρηµατικών 
τοµέων. Πρωτοβουλίες όπως, οι επιχειρηµατικές αποστολές Go International, η 
πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη διεθνούς εµπορίου exportgate, το Family Business και 
η επιχειρηµατική αριστεία, µε το θεσµό των βραβείων Growth Awards, είναι από τις 
κυριότερες δράσεις της Eurobank, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας και της ελληνικής οικονοµίας. 
Η Eurobank είναι επίσης πρωτοπόρος στις πρωτοβουλίες στήριξης της καινοτόµου 
νεοφυούς (startup) επιχειρηµατικότητας, συµβάλλοντας στη δηµιουργία προοπτικών 
βιώσιµης απασχόλησης του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας. Το πρόγραµµα egg–
enter•grow•go διανύει τον 7ο κύκλο του και αποτελεί πρότυπο για το οικοσύστηµα της 
startup επιχειρηµατικότητας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Το egg 
εξελίσσεται διαρκώς, προσφέροντας πλέον ευκαιρίες χρηµατοδότησης, mentoring, 
εµπορική δράση, δικτύωση και εξωστρέφεια, µέσα από δύο διακριτές και, παράλληλα, 
συµπληρωµατικές πλατφόρµες υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας: Την πλατφόρµα 
Start–Up και την πλατφόρµα Scale Up. 
Αναγνωρίζοντας ότι η Παιδεία, η γνώση και η αριστεία είναι αξίες καταλυτικές για την 
ατοµική ολοκλήρωση αλλά και για τη συλλογική πρόοδο, η Eurobank υλοποιεί τα 
τελευταία 17 χρόνια το Πρόγραµµα « Η Μεγάλη Στιγµή για την Παιδεία», ένα πρόγραµµα 
κοινωνικής ευθύνης και υψηλού συµβολισµού που επιβραβεύει τους αριστούχους 
µαθητές από όλη τη χώρα. 
Η Eurobank δεν παραβλέπει τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης στις ευπαθείς 
κοινωνικές οµάδες του πληθυσµού και αναλαµβάνει µία σειρά από πρωτοβουλίες 
ανακούφισης, που αφορούν κυρίως στην προστασία των παιδιών.  
Με το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον η Τράπεζα υποστηρίζει σηµαντικά πολιτιστικά 
δρώµενα του τόπου, ενώ προάγει τον Αθλητισµό και στέκεται στο πλευρό Ελλήνων 
αθλητών που µέσα από τους αγώνες τους δίνουν εντυπωσιακά παραδείγµατα ήθους, 
επιµονής και προσήλωσης. 
Αναλυτικότερα οι δράσεις παρουσιάζονται στον Ετήσιο Απολογισµό ∆ραστηριοτήτων & 
Βιώσιµης Ανάπτυξης 2019, ο οποίος συντάσσεται σύµφωνα µε τα νέα GRI Standards και 
το περιεχόµενό του συνδέεται άµεσα µε τους Παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης 
των Ηνωµένων Εθνών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη της Eurobank www.eurobank.gr. 
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19. ∆ράσεις 2019 σχετικές µε το Περιβάλλον 

 
Καθαρισµός παραλίας στη Σαρωνίδα σε συνεργασία µε το «Σώµα Νέων Εθελοντών σε 
∆ράση» 
20 εθελοντές του Team up, συγκεντρώθηκαν στις 19 Μαΐου 2019 στην παραλία της 
Σαρωνίδας, συνεισφέροντας στον καθαρισµό της, φροντίζοντας ενεργά για µία 
ακτογραµµή απαλλαγµένη από µικροπλαστικά και σκουπίδια.  
Στο πλευρό τους είχαν την οµάδα «Νέοι εθελοντές σε δράση». Η οµάδα µοιράστηκε µαζί 
τους πληροφορίες, τόσο για την περιοχή όσο και για τη σηµασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος για τους κατοίκους της.  
Μέσα σε 2 ώρες, οι εθελοντές κατάφεραν να συγκεντρώσουν 35 σακούλες σκουπιδιών, 
καθαρίζοντας 600 µέτρα ακτογραµµής. Η σπουδαιότητα της κίνησης αυτής είναι εύκολα 
αντιληπτή, αν αναλογιστεί κανείς ότι 1,25 εκατοµµύρια κοµµατάκια πλαστικού ανά 
τετραγωνικό χιλιόµετρο έχουν εντοπιστεί στη Μεσόγειο Θάλασσα, µε την Ελλάδα να 
βρίσκεται ανάµεσα στις πέντε βασικές χώρες προέλευσης πλαστικών σκουπιδιών, 
σύµφωνα µε έρευνα της WWF. 

Ανάπλαση εξωτερικού χώρου Μ.Φ.Η. «Παναγία η Ελεούσα»  
Στις 26 Ιουνίου 2019, 24 εθελοντές του Team up, συγκεντρώθηκαν στη Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωµένων «Παναγία η Ελεούσα» στη Νέα Ιωνία, συνεισφέροντας στην 
ανάπλαση του εξωτερικού της χώρου και κάνοντας παρέα στους ηλικιωµένους που 
φιλοξενούνται στον χώρο.  
Οι εθελοντές βρέθηκαν στο γηροκοµείο µαζί µε µέλη της οικογένειάς τους, γεµάτοι όρεξη 
και διάθεση, φροντίζοντας ενεργά στην αναδιαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. 
Συγκεκριµένα, έβαψαν την εκκλησία, τα κάγκελα αλλά και τα παγκάκια που βρίσκονταν 
εκεί ενώ παράλληλα, υπό την επίβλεψη γεωπόνου, καθάρισαν τον κήπο και φύτεψαν 
αρωµατικά φυτά, δίνοντας έτσι µία νότα πρασίνου στο χώρο.  
Μέσα σε µόλις 2 ώρες, οι εθελοντές κατάφεραν να βάψουν πάνω από 47τ.µ. επιφάνειας, 
6 παγκάκια και πάνω από 40 µέτρα περίφραξης. Παράλληλα, φύτεψαν 38 αρωµατικά 
φυτά τα οποία πέραν της οµορφιάς που προσφέρουν πλέον στο χώρο, δίνουν τη 
δυνατότητα παρασκευής φαγητού στο γηροκοµείο µε υλικά από το δικό του κήπο. Οι 
εθελοντές παρέδωσαν τον αναδιαµορφωµένο χώρο στους επωφελούµενους, στο 
πλαίσιο µίας µικρής γιορτής, προσφέροντας ταυτόχρονα στους ηλικιωµένους τα οφέλη 
της ανθρώπινης επαφής. 

∆ηµιουργία λαχανόκηπου στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καισαριανής 
Την Τετάρτη 25 Σεπτεµβρίου 2019, 19 εθελοντές του Team up συγκεντρώθηκαν στον 
προαύλιο χώρο του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Καισαριανής µε σκοπό να ανανεώσουν το 
λαχανόκηπο του σχολείου, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να έρθουν σε επαφή µε τη φύση, 
να µάθουν να φροντίζουν και να σέβονται τη γη αλλά και να απολαµβάνουν τους 
καρπούς της.  
Οι εθελοντές µέσα σε 3 ώρες, υπό την επίβλεψη γεωπόνου αλλά και του δασκάλου του 
Σχολείου που είχε την πρωτοβουλία να ζητήσει την ανάπλαση, κατάφεραν να βάψουν 
τους τοίχους και τα κάγκελα που οριοθετούν τον λαχανόκηπο τοποθετώντας παράλληλα 
ξύλινα διαχωριστικά και νέα στηρίγµατα, να καθαρίσουν τον κήπο από ξερά χόρτα, να 
σκάψουν, να φυτέψουν και να ποτίσουν τα νέα οπωροκηπευτικά προϊόντα (εποχιακά 
λαχανικά και αρωµατικά), καθώς επίσης και να εγκαταστήσουν θερµοκήπιο και 
κοµποστοποιητή.  
Επίσης, οι εθελοντές µας ετοίµασαν και ζωγράφισαν 300 φακέλους µε σπόρους 
εποχιακών λαχανικών και αρωµατικών, οι οποίοι προσφέρθηκαν ως δώρο στους 
µαθητές και τους δασκάλους του Σχολείου, µε την προτροπή να τους φυτεύσουν.  
Όλες οι παραπάνω δράσεις πραγµατοποιήθηκαν σε συνεργασία µε τη ΜΚΟ ethelon. 
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Βεβαίωση του Περιβαλλοντικού Επαληθευτή σχετικά µε τις 
∆ραστηριότητες Επαλήθευσης και Επικύρωσης 
 

Ο φορέας TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε., µε αριθ. µητρώου περιβαλλοντικού 
επαληθευτή EMAS EL-V-0004 διαπιστευµένος για την έκταση δραστηριοτήτων 1.61, 7 (µε 
εξαίρεση τον 7.21), 8.1, 8.91, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.3, 16, 18.1, 19, 20, 21, 22, 23, 24 (µε 
εξαίρεση τον 24.46), 25, 26.2, 26.8, 27, 28 (µε εξαίρεση τους 28.29, 28.96 και 28.99), 
31, 32.3, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49.42, 49.5, 52, 53, 55, 56, 58, 59.2, 
61, 62, 63.1, 64, 65.1, 66.2, 68, 69.1, 70, 71.1, 72, 77.32, 79, 80, 81, 82.3, 84.11, 85, 86.23, 
95, 96 (µε εξαίρεση τον 96.09) (κωδικός NACE), δηλώνω ότι επαλήθευσα αν το σύνολο 
του οργανισµού που αναφέρεται στην επικαιροποιηµένη περιβαλλοντική δήλωση του 
οργανισµού Οµίλου Eurobank Ergasias A.E., καταχωρηµένου µε τον αριθ. EL-000080, 
ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, του (ΕΕ) 2017/1505 της Επιτροπής, της 
28ης Αυγούστου 2017 και του (ΕΕ) 2018/2026 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2018, 
για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I, II, III και ΙV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
1221/2009, περί της εκούσιας συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS). 

Υπογράφοντας την παρούσα βεβαίωση, δηλώνω τα ακόλουθα: 

• η επαλήθευση και η επικύρωση διενεργήθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του (ΕΚ) 
αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, του (ΕΕ) 
2017/1505 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2017 και του (ΕΕ) 2018/2026 της 
Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2018, για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I, II, III 
και ΙV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, 

• η επαλήθευση και η επικύρωση επιβεβαιώνουν ότι δεν προέκυψαν στοιχεία µη 
συµµόρφωσης µε τις εφαρµοστέες νοµικές απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον,  

• τα δεδοµένα και οι πληροφορίες που περιέχονται στην επικαιροποιηµένη 
περιβαλλοντική δήλωση του οργανισµού παρέχουν έγκυρη, αξιόπιστη και ακριβή 
εικόνα όλων των δραστηριοτήτων που τελούνται στον οργανισµό, εντός της έκτασης 
που αναφέρεται στην περιβαλλοντική δήλωση. 

Το παρόν έγγραφο δεν είναι ισοδύναµο µε καταχώριση EMAS. Μόνον ένας αρµόδιος 
φορέας δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, µπορεί να παράσχει καταχώριση 
EMAS. Το παρόν έγγραφο δεν µπορεί να δηµοσιοποιείται παρά µόνο σε συνδυασµό µε 
άλλα έγγραφα. 

 

Αθήνα, __________ 

Υπογραφές 

 

 

 

 

 
        Β. Καζάζη 

        ∆ιευθυντής Πιστοποίησης 
Συστηµάτων 

            TÜV HELLAS (TÜV NORD) Α.Ε. 

                                       Π. Αχλάδας 
                  Επικεφαλής Επαληθευτής 

                     TÜV HELLAS (TÜV NORD) 
Α.Ε. 
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Απαιτούµενες Πληροφορίες κατά την καταχώριση 
 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
Όνοµα                                                                                               Eurobank Α.Ε. 
∆ιεύθυνση                                                                                      Όθωνος 8  
Πόλη                                                                                     Αθήνα 
Ταχυδροµικός κώδικας                                                                                     10557 
Χώρα/Οµόσπονδο 
κράτος/Περιφέρεια/Αυτόνοµη Κοινότητα                                                                                     

Ελλάδα 

Αρµόδιος επικοινωνίας                                                                                     
Ιωάννα Κουφογιάννη 
∆ιευθυντής Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου 

Τηλέφωνο                                                                                     214 4057301 
Φαξ 211 8809625 
Ηλεκτρονική διεύθυνση                                                                                     ikoufogianni@eurobank.gr 
∆ικτυακός τόπος                                                                                     www.eurobank.gr 
Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική δήλωση ή την επικαιροποιηµένη περιβαλλοντική δήλωση 

α) έντυπη µορφή                                                                                     
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου 

β) ηλεκτρονική µορφή                                                         www.eurobank.gr 
Αριθµός καταχώρησης                                                                                     EL-000080 
Ηµεροµηνία καταχώρησης                                                                                     11/3/2009 
Ηµεροµηνία αναστολής της καταχώρησης                                                                                     - 
Ηµεροµηνία διαγραφής της καταχώρησης                                                                                     - 
Ηµεροµηνία επόµενης περιβαλλοντικής 
δήλωσης                                                                                     

- 

Ηµεροµηνία της επόµενης 
επικαιροποιηµένης περιβαλλοντικής 
δήλωσης                                                                                     

7/2020 

Αίτηση για παρέκκλιση σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 ΝΑΙ – ΟΧΙ                                                                                     

ΟΧΙ 

Κωδικός δραστηριοτήτων NACE                                                                                     
64 – ∆ραστηριότητες Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών, µε 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα ασφαλιστικά 
ταµεία 

Αριθµός εργαζοµένων                                                                                     7.929 
Κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισµός                                                                                     εκ. € 1.374 
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ΧΩΡΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Όνοµα                                                                                               Eurobank Α.Ε. 
∆ιεύθυνση                                                                                      Όθωνος 8, 390 Καταστήµατα/ Κτίρια (βλέπε Παράρτηµα  5)  
Πόλη                                                                                     Αθήνα 
Ταχυδροµικός κωδικός                                                                                     10557 
Χώρα/Οµόσπονδο 
κράτος/Περιφέρεια/Αυτόνοµη Κοινότητα                                                                                     

Ελλάδα 

Αρµόδιος επικοινωνίας                                                                                     
Ιωάννα Κουφογιάννη 
∆ιευθυντής Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου 

Τηλ                                                                            214 4057301 
Φαξ   211 8809625 
Ηλεκτρονική διεύθυνση ikoufogianni@eurobank.gr 
∆ικτυακός τόπος                                                                                     www.eurobank.gr 
Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική δήλωση ή την επικαιροποιηµένη περιβαλλοντική δήλωση 

α) έντυπη µορφή                                                                                     
∆ιεύθυνση Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Υποθέσεων 
Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου 

β) ηλεκτρονική µορφή                                                                                     www.eurobank.gr 
Αριθµός καταχώρησης                                                                                     EL-000080 
Ηµεροµηνία καταχώρησης                                                                                     11/3/2009 

Ηµεροµηνία αναστολής της καταχώρησης                                                                                     - 

Ηµεροµηνία διαγραφής της καταχώρησης                                                                                     - 

Ηµεροµηνία της επόµενης περιβαλλοντικής 
δήλωσης                                                                                     

- 

Ηµεροµηνία της επόµενης 
επικαιροποιηµένης περιβαλλοντικής 
δήλωσης                                                                                     

07/2020 

Αίτηση για παρέκκλιση σύµφωνα µε το 
άρθρο 7 ΝΑΙ – ΟΧΙ                                                                                     

ΟΧΙ 

Κωδικός δραστηριοτήτων NACE                                                                                     
64 – ∆ραστηριότητες Χρηµατοπιστωτικών Υπηρεσιών, µε 
εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα ασφαλιστικά 
ταµεία 

Αριθµός εργαζοµένων                                                                                     7.929 
Κύκλος εργασιών ή ετήσιος ισολογισµός                                                                                     εκ. € 1.374 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΗΣ 

Όνοµα περιβαλλοντικού επαληθευτή                                                                                     TÜV ΕΛΛΑΣ (TÜV NORD) Α.Ε. 

∆ιεύθυνση                                                                                     Λεωφόρος Μεσογείων 282 
Πόλη                                                                                     Χολαργός 
Ταχυδροµικός κώδικας                                                                                     155 62 
Χώρα/Οµόσπονδο 
κράτος/Περιφέρεια/Αυτόνοµη Κοινότητα                                                                                     

Ελλάδα 

Τηλ                                                                                      210 6540195 
Φαξ                                                                                     210 6528025 
Ηλεκτρονική διεύθυνση                                                                                     www.tuvhellas.gr 
Αριθ.  καταχώρησης της διαπίστευσης ή της 
αδειοδότησης                                                                                     

EL-V-0004 

Έκταση της διαπίστευσης ή της 
αδειοδότησης (κωδικοί NACE)                                                

1.61, 7 (µε εξαίρεση τον 7.21), 8.1, 8.91, 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.3, 16, 18.1, 
19, 20, 21, 22, 23, 24 (µε εξαίρεση τον 24.46), 25, 26.2, 26.8, 27, 
28 (µε εξαίρεση τους 28.29, 28.96 και 28.99), 31, 32.3, 33, 36, 37, 
38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49.42, 49.5, 52, 53, 55, 56, 58, 59.2, 
61, 62, 63.1, 64, 65.1, 66.2, 68, 69.1, 70, 71.1, 72, 77.32, 79, 80, 81, 
82.3, 84.11, 85, 86.23, 95, 96 (µε εξαίρεση τον 96.09) 

Φορέας διαπίστευσης ή αδειοδότησης                      Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης Α.Ε. (ΕΣΥ∆) 

 

Αθήνα, 01/07/2020 

Υπογραφή του αντιπροσώπου του Οργανισµού 

 

 

Σ. Ιωάννου 

Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης Οµίλου 
Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

Group Chief Operating Officer (COO) & ∆ιεθνείς ∆ραστηριότητες 
Εκπρόσωπος ∆ιοίκησης της Eurobank 

  



                                       

37 / 67 

 

Παράρτηµα 1 - Περιβαλλοντικές Πλευρές 
                  Άμεσες Περιβαλλοντικές πλευρές 

  Εργασία Περιβαλλοντική 

Πλευρά

Περιβαλλοντική 

επίπτωση 

Αξιολ.Απειλή Ευκαιρία Διαχειριστικά μέτρα

Αντικατάσταση 

μηχανολογικού, 

ηλεκτρολογικού 

εξοπλισμού.

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων και μη 

αποβλήτων

Θόρυβος

Κίνδυνος φωτιάς

Ρύπανση από 

επικίνδυνα και μη 

απόβλητα.

Ηχορύπανση.

Μείωση 

βιοποικιλότητας.

2,06 Συγκέντρωση όγκου αποβλήτων με 

προβλήματα στη διαχείριση. 

Κίνδυνος για την ζωή των 

εργαζομένων,κίνδυνος για τον 

περιβάλλοντα χώρο.

Ανακύκλωση συσκευών. Εργασίες εργολάβων/συντηρητών με σύμβαση έργου (χρονοδιαγράμματα, 

κάλυψη περιβαλλοντικών θεμάτων). Διενέργεια μετρήσεων περιβαλλοντικών 

παραγόντων από τον Τεχνικό Ασφαλείας. Εφαρμογή μέτρων πυρασφάλειας και 

πυροπροστασίας, πιστοποιητικά πυρασφάλειας κτιρίων, μέτρα και εξοπλισμός 

πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Χωροταξικές 

μεταβολές, 

διαμερισματώσεις 

- οικοδομικές 

εργασίες μικρής 

έκτασης.

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων και μη 

αποβλήτων

Απόρριψη 

συσκευασιών 

χρωμάτων

Θόρυβος

Κίνδυνος φωτιας

Ρύπανση από 

επικίνδυνα και μη 

απόβλητα.

Ηχορύπανση.

Μείωση 

βιοποικιλότητας.

2,02 Συγκέντρωση μεγάλου όγκου 

αποβλήτων - μπάζα, με προβλήματα στη 

διαχείριση, φύλαξη.

Κίνδυνος για την ζωή των 

εργαζομένων,κίνδυνος για τον 

περιβάλλοντα χώρο.

Διαχείριση αδρανών υλικών 

(μπάζων).

Εργασίες εργολάβων/συντηρητών με σύμβαση έργου (χρονοδιαγράμματα, 

κάλυψη περιβαλλοντικών θεμάτων). Επιλεκτική κατεδάφιση, απομάκρυνση και 

διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. αμίαντου). Όχι ανεξέλεγκτη απόρριψη 

στο περιβάλλον, όχι ανάμιξη με επικίνδυνα απόβλητα, επιλεκτική κατεδάφιση, 

απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών, αξιοποίηση λοιπών υλικών. Απόρριψη 

αδρανών (μπάζα) σε εγκεκριμένους χώρους. Ηχομόνωση και ηχοπροστασία των 

κτιριακών εγαταστάσεων. Χρήση χρωμάτων χωρίς επικίνδυνες ουσίες και με 

περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο παραγωγής τους. Εφαρμογή μέτρων 

πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, πιστοποιητικά πυρασφάλειας κτιρίων, 

μέτρα και εξοπλισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Αποθήκευση 

εξοπλισμού 

(ηλεκτρονικού/ 

ηλεκτρικού, 

επίπλων / λοιπού 

εξοπλισμού 

γραφείου).

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων και μη 

αποβλήτων.

Κίνδυνος φωτιάς.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα και μη 

απόβλητα.

Μείωση 

βιοποικιλότητας.

2,44 Συγκέντρωση μεγάλου όγκου 

αποβλήτων με προβλήματα στη 

διαχείριση, φύλαξη.

Κίνδυνος για την ζωή των εργαζομένων, 

κίνδυνος για τον περιβάλλοντα χώρο.

Επαναχρησιμοποίηση, δωρεές, 

ανακύκλωση - ανταποδοτικό 

όφελος.

Διαχωρισμός/διαλογή των ηλεκτρονικών αποβλήτων από τα υπόλοιπα 

απόβλητα. Παράδοση σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε εγκεκριμένο 

συλλέκτη - ανταποδοτικό όφελος.  Διαχειριζόμαστε 100% τον εξοπλισμό 

γραφείου, όσον αφορά στα έπιπλα τα οποία δεν μπορούν να 

επναχρησιμοποιηθούν, συλλέγονται αρχικά σε κεντρική αποθήκη μέχρι να 

βρεθεί κατάλληλος συνεργάτης για ανακύκλωση ή δίνονται σε δωρεές.Εφαρμογή 

μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, πιστοποιητικά πυρασφάλειας 

κτιρίων, μέτρα και εξοπλισμός πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Χρήση χαρτιού Απόρριψη στερεών μη 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων.

Ρύπανση από 

απόβλητα.

Εξάντληση 

φυσικών πόρων.

2,13 Αύξηση κόστους προμήθειας, λόγω 

απαιτήσεων σε εκτύπωσεις. Δημιουργία 

μεγάλου όγκου φυσικού αρχείου. 

Πρόβλημα στη διαχείριση (αποθήκευση, 

φύλαξη, καταστροφή, ανακύκλωση).

Μέτρα μείωσης των εκτυπώσεων, 

εισαγωγή ηλεκτρονικής 

υπογραφής,κλπ.

Χρήση νέας τεχνολογίας (πολυμηχανήματα, ψηφιακή τραπεζική, κλπ).

Χρήση 

αλουμινίου & 

πλαστικού

Απόρριψη στερεών μη 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

απόβλητα.

2 Όχι ανεξέλεγκτη απόρριψη, ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωση. Μικρές 

ποσότητες

Χρήση 

μελανοδοχείων 

και μελανιών 

εκτύπωσης

Απόρριψη στερεών μη 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

απόβλητα.

1,99 Συνεισφορά στη ρύπανση επίγειων και 

υπογείων υδάτων λόγω απόρριψης 

χωρίς λήψη διαχειριστικών μέτρων.

Σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων - 

MPS. Συνολική ανακύκλωση 

μελανοδοχείων ή συνολική 

αναγόμωσή τους.

Όχι ανάμιξη με επικίνδυνα απόβλητα, ξεχωριστή συλλογή και ορθή διαχείριση 

(επιστροφή σε προμηθευτή ή παράδοση σε αδειοδοτημένο υπεργολάβο 

ανακύκλωσης αποβλήτων).

Χρήση 

συσσωρευτών / 

μπαταριών.

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα 

απόβλητα.

1,92 Συγκέντρωση μεγάλου όγκου 

αποβλήτων με προβλήματα στη 

διαχείριση, φύλαξη.

Ανακυκλώνονται το 100% των συσσωρευτών μέσω ειδικών ανακυκλωτών.

Χρήση ηλεκτρικής 

ενέργειας για 

λειτουργία 

εξοπλισμού (π.χ. 

κλιματιστικές 

μονάδες, 

φωτισμό, 

συσκευές)

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων.

Αέριες εκπομπές.

Εξάντληση μη 

ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων.

Ατμοσφαιρική 

ρύπανση.

1,88 Προβλήματα λόγω διακοπής 

ηλεκτροδότησης για μεγάλη διάρκεια.

Συνεισφορά  στην κλιματική αλλαγή 

(εκπομπές CO2 και άλλων αερίων του 

θερμοκηπίου).

Μείωση εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου. Μείωση κόστους 

κατανάλωσης. Συνεργασία με 

παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρησιμοποιούν μείγμα καυσίμου 

παραγωγής με μικρό ανθρακικό 

αποτύπωμα ή/και που η 

παρεχόμενη ενέργεια προέρχεται 

κατά μεγάλο ποσοστό από την 

χρήση Α.Π.Ε.

Χρήση συστημάτων αδιάλειπτης λειτουργίας σε μηχανογραφικό ή 

τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό με UPS & γεννήτριες. Εγκατάσταση μη 

ενεργοβόρων συστημάτων, ενεργειακή μελέτη κάθε κτιρίου, έκδοση δελτίου με 

ενεργειακά στοιχεία κτιρίου, ενεργειακές επιθεωρήσεις από ειδικούς 

επιθεωρητές. Ενεργειακά κριτήρια στο διαγωνισμό επιλογής παρόχου ενέργειας 

καθώς και στους διαγωνισμούς επιλογής εξοπλισμού (π.χ λαμπτήρες LED).

Χρήση 

πετρελαίου 

θέρμανσης / 

λειτουργία 

καυστήρα  

θέρμανσης

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων.

Διαρροή πετρελαίου.

Αέριες εκπομπές.

Κίνδυνος φωτιάς.

Εξάντληση μη 

ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων.

Ρύπανση νερών - 

εδάφους.

Ατμοσφαιρική 

ρύπανση.

Μείωση 

βιοποικιλότητας.

1,92 Μη διαθεσιμότητα πετρελαίου. Αύξηση 

τιμής πετρελαίου. Υψηλοί ρύποι. 

Κίνδυνος για την ζωή των εργαζομένων,  

Κίνδυνος για τον περιβάλλοντα χώρο.

Μείωση λειτουργικού κόστους. 

Εξέταση εναλλακτικού τρόπου 

θέρμανσης π.χ. φυσικό αέριο. 

Περιορισμένη χρήση. Συντήρηση καυστήρων από τεχνικό που έχει 

προβλεπόμενη άδεια. Έκδοση φύλλου συντήρησης - ρύθμιση από τεχνικό, το 

οποίο περιλαμβάνει μέτρηση των αέριων ρύπων του καυστήρα. Ελεγχος 

δεξαμενής συλλογής διαρροών. 

Εφαρμογή μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, πιστοποιητικά 

πυρασφάλειας κτιρίων, μέτρα και εξοπλισμός πρόληψης και αντιμετώπισης 

πυρκαγιάς.

Διαχείριση/ Αποθήκευση εξοπλισμου - παγίων

Ανακαίνιση Kτιρίων

Λειτουργία γραφείων και καταστημάτων
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Εργασία Περιβαλλοντική 

Πλευρά

Περιβαλλοντική 

επίπτωση 

Αξιολ.Απειλή Ευκαιρία Διαχειριστικά μέτρα

Χρήση φυσικού 

αερίου/ 

λειτουργία 

καυστήρα 

θέρμανσης

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων.

Αέριες εκπομπές.

Κίνδυνος φωτιάς.

Εξάντληση μη 

ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων.

Ατμοσφαιρική 

ρύπανση.

Μείωση 

βιοποικιλότητας.

1,92 Αυξημένοι ρύποι. Κίνδυνος για την ζωή 

των εργαζομένων, Κίνδυνος για τον 

περιβάλλοντα χώρο

Οικονομική, καθαρή και φιλική προς το 

περιβάλλον λύση (π.χ. σε σχέση με το 

πετρέλαιο). 

Συντήρηση καυστήρων από τεχνικό που έχει προβλεπόμενη άδεια. Έκδοση 

φύλλου συντήρησης - ρύθμιση από τεχνικό, το οποίο περιλαμβάνει μέτρηση 

των αέριων ρύπων του καυστήρα. Εφαρμογή μέτρων πυρασφάλειας και 

πυροπροστασίας, πιστοποιητικά πυρασφάλειας κτιρίων, μέτρα και εξοπλισμός 

πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.

Περιβαλλοντικό 

έκτακτο 

περιστατικό.

Κίνδυνος φωτιάς. Μείωση 

βιοποικιλότητας.

Ατμοσφαιρική 

ρύπανση.

1,37 Κίνδυνος για την ζωή των εργαζομένων, 

Κίνδυνος για τον περιβάλλοντα χώρο.

Λήψη μέτρων ασφαλείας: ψηφιακό CCTV, τοποθέτηση εμποδίων - 

πυροδιαμερίσματα. Λήψη μέτρων πυροπροστασίας (Πυρανίχνευση, Συστήματα 

Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Συστήματα πυρόσβεσης).

Ηλεκτρολογικές 

εργασίες

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα 

απόβλητα.

1,81 Συγκέντρωση όγκου αποβλήτων με 

προβλήματα στη διαχείριση.

Εργασίες με σύμβαση εργου που καλύπτει και περιβαλλοντικά θεματα.

Συντήρηση 

ανελκυστήρων

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα 

απόβλητα.

1,6 Συγκέντρωση όγκου αποβλήτων με 

προβλήματα στη διαχείριση.

Συμβάσεις συντήρησης (χρονοδιαγράμματα, κάλυψη περιβαλλοντικών 

θεμάτων).

Συντήρηση 

ηλεκτροπαράγωγ

ων ζευγών 

(ορυκτέλαια Μ/Τ)

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων.

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Εξάντληση μη 

ανανεώσιμων 

φυσικών πόρων.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα 

απόβλητα.

1,74 Αύξηση των συνολικών αέριων 

εκπομπών του Οργανισμού.

Χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  

νέας τεχνολογίας με μειωμένη 

κατανάλωση καυσίμου  με αποτέλεσμα 

τη μείωση των εκπομπών

Οι γεννήτριες της Τράπεζας, αφορούν εφεδρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 

και απαλλάσονται από λήψη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας.

Γίνεται ανακύκλωση από τους συντηρητές, συμβάσεις συντήρησης 

(χρονοδιαγράμματα, κάλυψη περιβαλλοντικών θεμάτων).

Συντήρηση 

κλιματιστικών 

(χρήση freon και 

λοιπών 

αναλωσίμων στα 

κλιματιστικά)

Χημικά απόβλητα.

Κίνδυνος διαρροής.

Αέριες εκπομπές.

Θόρυβος.

Τοξικές 

επιδράσεις στην 

βιοποικιλότητα.

Ρύπανση νερών - 

εδάφους.

Ατμοσφαιρική 

ρύπανση.

Ηχορύπανση.

1,71 Ρύπανση εδάφους. Αύξηση των 

επιπέδων τοξικότητας λόγω διαρροής 

υλικών συντήρησης μονάδων 

κλιματισμού. Κακή λειτουργία, 

προβλήματα κλιματισμού χώρων 

εργασίας. Καταγγελίες από κατοίκους 

για θόρυβο από τις εγκαταστάσεις μας.

Χρήση οικολογικών ψυκτικών τύπου 

R32 με χαμηλότερη τοξικότητα. 

Αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών 

μηχανημάτων με νέα μηχανήματα - 

τελευταίας τεχνολογίας.

Συμβάσεις συντήρησης - έλεγχος διαρροών freon / Φθοροχλωράνθρακες 

(χρονοδιαγράμματα, κάλυψη περιβαλλοντικών θεμάτων). Τακτική συντήρηση 

κλιματισμού και χρήση οικολογικών ψυκτικών. Οι Τεχνικοί Ασφαλείας, 

πραγματοποιούν μετρήσεις φυσικών παραγόντων σε όλες τις εγκαταστάσεις της, 

με όργανα μέτρησης τα οποία διακριβώνονται σε ετήσια βάση. Για την εξάλειψη - 

ελαχιστοποίηση τυχών περιπτώσεων θορύβου γίνονται τακτικές 

επιθεωρήσεις/συντηρήσεις, των εγκαταστάσεων κλιματισμού των 

καταστημάτων/κτιρίων της Τράπεζας, ούτως ώστε οι εγκαταστάσεις να 

βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

Συντήρηση 

συσκευών UPS

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα 

απόβλητα.

1,74 Συγκέντρωση όγκου αποβλήτων 

(συσκευή - μπαταρίες) με προβλήματα 

στη διαχείριση.

Ξεχωριστή συλλογή και παράδοση σε αδειδοτημένη μονάδα διαχείρισης. 

Συμβάσεις συντήρησης (χρονοδιαγράμματα, κάλυψη περιβαλλοντικών 

θεμάτων).

Συντήρηση 

φωτεινών 

επιγραφών / 

λαμπτήρων

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα 

απόβλητα.

1,6 Χρήση λαμπτήρων τεχνολογίας led με 

αυξημένη διάρκεια ζώης με 

αποτέλεσμα τη μείωση των αποβλήτων 

τέτοιου τύπου.

Ξεχωριστή συλλογή και παράδοση σε αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης. 

Συμβάσεις συντήρησης (χρονοδιαγράμματα, κάλυψη περιβαλλοντικών 

θεμάτων).

Προμήθεια 

ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού.

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων.

Εξάντληση 

φυσικών πόρων.

1,95 Μη διαθεσιμότητα από προμηθευτή. Χρήση προιόντων που έχουν 

οικολογικό σήμα ή και  πληρούν 

θεσμοθετημένες περιβαλλοντικές 

προδιαγραφές. Ενεργειακή κλάση 

προιόντος.

Οικολογικά υλικά και προιόντα που έχουν οικολογικό σήμα (ενεργειακή κλάση) 

και πληρούν θεσμοθετημένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Προμήθεια 

χαρτιού.

Κατανάλωση φυσικών 

πόρων.

Εξάντληση 

φυσικών πόρων.

1,19 Χρήση μη οικολογικού χαρτίου. Χρήση χαρτιού που έχει οικολογικό 

σήμα ή και πληρεί θεσμοθετημένες 

περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Οικολογικά υλικά και προιόντα που έχουν οικολογικό σήμα και πληρούν 

θεσμοθετημένες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Συντήρηση 

εταιρικών 

φορτηγών.

Απόρριψη στερεών 

επικίνδυνων 

αποβλήτων.

Ρύπανση από 

επικίνδυνα 

απόβλητα.

2,3 Οικονομική επιβάρυνση του 

οργανισμού μέσω προστίμων για 

αυξημένες εκπομπές κατά τον έλεγχο 

των οχημάτων λόγω ελλιπούς ή κακής 

συντήρησής τους.

Συνεργασία με εγκεκριμένους συλλέκτες 

για επαναχρησιμοποίηση ή 

ανακύκλωση των απορριφθέντων 

αναλωσίμων (ορυκτέλαια, 

συσσωρευτές, ελαστικά). Μειωμένο 

λειτουργικό κόστος, λόγω καλύτερων 

επιδόσεων των οχημάτων μέσω της 

ενδελεχούς συντήρησής τους. 

Τακτική συντήρηση, έλεγχος μπαταρίας/ελαστικών σε εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο. Τακτικός έλεγχος λαδιών - ορυκτέλαια σε εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο. Επίσης χρήση λιπαντικών χαμηλού ιξώδους και κλιματιστικών 

χαμηλής αντίστασης κύλισης. 

Μεταφορές

Προμήθειες

Συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού



                                       

39 / 67 

 

         

                Έµµεσες Περιβαλλοντικές Πλευρές 

 

 

Δραστηριότητα Περιβαλλοντική 

Πλευρά

Περιβαλλοντική 

επίπτωση 

Απειλή Ευκαιρία Διαχειριστικά μέτρα

ΚΑΡΤΕΣ (έκδοση & διαχείριση 

πιστωτικών καρτών, κλπ)

Εμμεση 

περιβαλλοντική 

πλευρά.

Εμμεση επίπτωση. Οι πιστωτικές κάρτες δεν δημιουργούν 

Περιβαλλοντικό Κίνδυνο.

Το προιον - πιστωτική κάρτα - το οποίο δεν 

χρησιμοποιείται λόγω π.χ. λήξης διάρκειας ισχύος 

ή άλλων τεχνικών λόγων, αποτελεί στερεό 

απόβλητο το οποίο το διαχειριζόμαστε κατάλληλα.

Ανάπτυξη ειδικών προιόντων σε συνεργασία με 

ΜΚΟ όπου θα χρηματοδοτούν συγκεκριμένες 

περιβαλλοντικές δράσεις (π.χ. δενδροφύτευση). Τα 

προϊόντα αυτά έχουν ανταποδωτικό όφελος για το 

περιβάλλον και προβάλλουν την περιβαλλοντική 

ευαισθησία της Τράπεζας.

Χρήση ειδικών υλικών κατασκευής καρτών, π.χ. 

βιοδιασπώμενες κάρτες.

Η Τράπεζα έχει αναπτύξει το προιόν "πράσινη" 

κάρτα VISA σε συνεργασία με την WWF.

Οι μη ενεργές κάρτες καταστρέφονται και 

ανακυκλώνονται κατάλληλα.

Εκδοση βιοδιασπώμενων χρεωστικών καρτών.

Δάνεια σε έργα / 

πρωτοβουλίες με εμφανές 

περιβαλλοντικό όφελος

Εμμεση 

περιβαλλοντική 

πλευρά.

Εμμεση επίπτωση. Οι συγκεκριμένες πιστώσεις δεν περίεχουν 

περιβαλλοντικό κίνδυνο.

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων χορηγήσεων που θα 

ενθαρρύνουν έργα προστασίας του περιβάλλοντος 

(Φυσικό αέριο, Αιολικά πάρκα, ΧΥΤΑ, Συστήματα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αγορά εξοπλισμού 

που θα προστατεύσει το περιβάλλον)  αφενός θα 

έχει θετική επίπτωση στο περιβάλλον και αφετέρου 

αποτελούν μία καλή επιχειρηματική ευκαιρία 

ανάπτυξης της Τράπεζας. Τα έργα αυτά δύναται να 

αφορούν όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων.

Δάνεια σε έργα και μεγάλες 

επενδύσεις

Εμμεση 

περιβαλλοντική 

πλευρά.

Εμμεση επίπτωση. Τα δάνεια σε επιχειρήσεις με δραστηριότητα 

υψηλού ή μέσου κινδύνου, έχουν αυξημένο  

χρηματοοικονομικό κίνδυνο γιατί στις επιχειρήσεις 

αυτές υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να συμβεί 

κάποιο περιβαλλοντικό ατύχημα. Ένα τέτοιο 

ατύχημα θα επηρέαζε σοβαρά την δυνατότητα της 

επιχείρησης να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της 

υποχρεώσεις και θα έθετε σε κίνδυνο την ομαλή 

εξυπηρέτηση του δανείου. Τέλος και η φήμη της 

Τράπεζας τίθεται σε κίνδυνο - υψηλός κίνδυνος 

φήμης.

Η Τράπεζα έχει εφαρμόσει  Περιβαλλοντικές και 

Κοινωνικές (Π&Κ) υπεύθυνες πρακτικές στις 

πιστοδοτικές της διαδικασίες, μεσω του Συστήματος  

Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διαχείρισης

(Environmental & Social Management

System - ESMS).

Το ESMS αποτελεί μεθοδολογία εντοπισμού, 

αναγνώρισης, αξιολόγησης, διαχείρισης (πρόληψης, 

αποφυγής, βελτίωσης ή περιορισμού), και 

παρακολούθησης των Περιβαλλοντικών & 

Κοινωνικών (Π&Κ) κινδύνων, οι οποίοι δύνανται να 

προκύψουν από την επιχειρηματική δραστηριότητα 

των πιστούχων.
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Παράρτηµα 2 – Κατάλογος Νοµοθεσίας 

 

• Π.∆. 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981): Περί ρυθµίσεως θεµάτων αναγοµένων εις τα της ιδρύσεως 
και λειτουργίας βιοµηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
αποθηκών και της εκ των διασφαλίσεως του περιβάλλοντος εν γένει. 

• ΦΕΚ 1976 (22/05.2020): ∆ιαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών 
σταθµών ηλεκτροπαραγωγής. 

• Κανονισµός ΕΕ 2018/2026 της Επιτροπής της 19ης ∆εκεµβρίου 2018 για την  τροποποίηση του 
παραρτήµατος IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου περί της εκούσιας συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). 

• Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011: Προκήρυξη του Προγράµµατος “Εξοικονόµηση κατ’ οίκον”.  
• Νόµος 2939/01 (179/Α): Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων. 
• Οδηγίες 2002/95 και 2002/96: Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των 

αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. 
• 50910/2727/2003: Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
• Η.Π.23615/651/Ε.103/2014: Καθορισµός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). 
• Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Νοεµβρίου 

2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών. 
• 406/2009/ΕΚ: Περί των προσπαθειών των κρατών µελών να µειώσουν τις οικείες εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσµεύσεις της Κοινότητας για µείωση των εκποµπών αυτών 
µέχρι το 2020. 

• 517/2014: Μείωση των ανθρωπογενών αερίων του θερµοκηπίου (φθοριούχα αέρια). 
• Αριθ. πρωτ. οικ.:189533/2011: Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών 

καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. 
• 37411/ΦΕΚ1827/2007: Καθορισµός αρµοδίων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την εφαρµογή 

του κανονισµού (ΕΚ) υπ' άριθµ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
29ης Ιουνίου 2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 

• 2020/852: Θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιµων επενδύσεων και για την 
τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ) 2019/2088. 

• 2577/2006: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των 
Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων και σχετικές 
αρµοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων. 

• 344/2005/ΕΚ: Για τον καθορισµό οικολογικών κριτηρίων για την απονοµή κοινοτικού οικολογικού 
σήµατος σε προϊόντα καθαρισµού γενικής χρήσεως και προϊόντα καθαρισµού εγκαταστάσεων 
υγιεινής. 

• 66/2010/ΕΚ: Σχετικά µε το οικολογικό σήµα της ΕΕ (EU Ecolabel). 
• Νόµος 4403/2016: Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 

30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας  2013/34/ΕΕ σχετικά µε «τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, 
την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και 
την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης 
Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεµβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη δηµοσιοποίηση µη χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών και πληροφοριών για την 
πολυµορφία από ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις και οµίλους» και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού. 

• 41624/2010: Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. 

• Οδηγία 66/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 
2006 σχετικά µε τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών 
και συσσωρευτών και µε την κατάργηση της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ. 

• Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή 
απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των 
οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ. 

• 5825/2010: Έγκριση Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. 
• Κανονισµός (ΕΕ) 2017/1505 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 2017 για την τροποποίηση των 

παραρτηµάτων I, II και III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου περί της εκούσιας συµµετοχής οργανισµών σε κοινοτικό σύστηµα οικολογικής 
διαχείρισης και ελέγχου (EMAS). 

• 41/2018: Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων. 
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• Υ.Α 3275 Φ.700.17/2016 (ΦΕΚ 388/Β’ 19.2.2016): Μέτρα και µέσα πυροπροστασίας γραφείων. 
• Νόµος 4342 (ΦΕΚ 143/Α’ 9.11.2015): Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο 

της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και 
την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 
2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της 
προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις. 

• Πυρ. ∆ιατ. 14/2014 (ΦΕΚ 2434/Β’ 12.9.2014): Oργάνωση, εκπαίδευση και ενηµέρωση προσωπικού 
των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων σε θέµατα πυροπροστασίας.  

• Πυρ. ∆ιατ. 15/2014 (ΦΕΚ 3149/Β’ 24.11.2014): Έγκριση της υπ’ αριθµ. 15/2014 Πυροσβεστικής 
∆ιάταξης µε θέµα: «Προδιαγραφές µελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, µόνιµων 
και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων και µέσων της ισχύουσας νοµοθεσίας 
πυροπροστασίας». 

• Πυρ. ∆ιατ. 12 (ΦΕΚ Β' 1794/6.6.2012): Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής 
λειτουργίας των µέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων – εγκαταστάσεων. 

• Υ.Α. Η.Π. 18694 (ΦΕΚ 1232/Β’ 11.4.2012): Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και διαδικασιών 
για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 2000 «για ορισµένα φθοριούχα αέρια του θερµοκηπίου», και των 
Κανονισµών που εκδίδονται σε εφαρµογή του. 

• Φ.50/503/168 19.4.2011: Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 115239/25702/3627 της 21 ∆εκ. 1965/11 Ιαν. 
1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιοµηχανίας «Περί ερµηνείας των διατάξεων του Νόµου 
4483/65». 

• Κανονισµός (ΕΕ) 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2011 για τη θέσπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊόντων του τοµέα των δοµικών 
κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 

• 1603/4.10.2010: Εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 
• ∆6/Φ1/οικ.8786 (ΦΕΚ Β' 646/14.05.2010): Εφαρµογή του Συστήµατος Εγγυήσεων Προέλευσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισµού ∆ιασφάλισής του. 
• Υ.Α. 3015/30/06/2009 (ΦΕΚ 536/Β’ 23.3.2009):Καθορισµός όρων ασφαλείας καταστηµάτων 

πιστωτικών ιδρυµάτων. 
• ΦΕΚ 1498/Β’ 8.12.2000): Κανονισµός αδειών παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Παράρτηµα 3 - Περιβαλλοντική Επίδοση 

Δείκτες Κανονικοποίησης 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Αριθμός 

Εργαζομένων 
άτομα -3,49% 7.929 8.216 8.617 8.882 8.674 8.692 

Επιφάνεια 

χώρων 
m2 -5,35% 287.601 303.842 331.724 343.515 348.006 355.755 

Ενέργεια 

Καταναλώσεις Καυσίμων 

    

Ετήσια 

Μεταβολή  

(%) 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
lt -15,27% 15.311 18.071 24.874 40.368 42.204 48.127 

Επιφάνεια 

χώρων που 

θερμαίνονται με 

πετρέλαιο 

m2 -61,56% 5.885 15.311 15.311 16.065 18.090 18.090 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης ανά 

επιφάνεια 

lt/m2 120,43% 2,60 1,18 1,62 2,51 2,33 2,66 

Φυσικό Αέριο kWh 15,14% 3.551.430 3.084.405 3.314.743 3.435.925 2.619.114 2.510.195 

Επιφάνεια 

χώρων που 

θερμαίνονται με 

φυσικό αέριο 

m2 27,22% 74.729 58.740 58.740 52.180 52.180 52.180 

Φυσικό Αέριο 

ανά επιφάνεια 
kWh/m2 -9,49% 47,52 52,51 56,43 65,85 50,19 48,11 

Βενζίνη σε 

Οχήματα 
lt -31,89% 5.315 7.804 8.900 6.362 8.238   

Πετρέλαιο 

Κίνησης 
lt -30,10% 2.093 2.995 2.420 3.170 2.427   

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας  

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια 
kWh -4,47% 47.362.488 49.579.366 53.783.795 54.204.951 59.005.476 66.553.823 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια ανά 

εργαζόμενο 

kWh/άτομο -1,01% 5.973 6.034 6.242 6.103 6.803 7.657 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια ανά 

επιφάνεια 

kWh/m2 0,92% 164,68 163,17 162,13 157,79 169,55 187,08 
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Κατανάλωση Ενέργειας 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 
kWh -20,00% 151.804 189.746 261.177 423.864 443.142 505.334 

Φυσικό Αέριο kWh 15,14% 3.551.430 3.084.405 3.314.743 3.435.925 2.619.114 2.510.195 

Βενζίνη σε 

Οχήματα 
kWh -31,89% 49.059 72.030 82.146 58.721 76.036 - 

Πετρέλαιο 

Κίνησης 
kWh -30,10% 20.755 29.694 23.994 31.430 24.063 - 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια 
kWh -4,47% 47.362.488 49.579.366 53.783.795 54.204.951 59.005.476 66.553.823 

Συνολική 

Κατανάλωση 

Ενέργειας 

kWh -3,44% 51.135.536 52.955.240 57.465.855 58.154.891 62.167.831 69.569.352 

Συνολική 

Κατανάλωση 

Ενέργειας ανά 

εργαζόμενο 

kWh/άτομο 0,06% 6.449,18 6.445,38 6.668,89 6.547,50 7.167,15 8.003,84 

Συνολική 

Κατανάλωση 

Ενέργειας ανά 

επιφάνεια 

kWh/m2 2,02% 177,80 174,29 173,23 169,29 178,64 195,55 

Μεταφορές 

Επαγγελματικά Ταξίδια 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Αεροπορικά 

Ταξίδια  
km -2,78% 2.321.884 2.388.192 3.083.459 2.761.219 3.141.421 2.574.432 

Αεροπορικά 

ταξίδια ανά 

εργαζόμενο 

Km/άτομο 0,74% 292,83 290,68 357,83 310,88 362,17 296,18 

Εγκαταστάσεις 

Ψυκτικά Μέσα 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

R-410A Kg   52,30 - - - - - 

R-407C Kg   31,90 - - - - - 

Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (Greenhouse gases) 

Ο υπολογισμός των αερίων του θερμοκηπίου (σε ισοδύναμα CO2) γίνεται από το 2008 βάσει των υπολογιστικών φύλλων του GHG protocol 

(Transport tool v2.6, Stationary combustion tool v4.1, Emissions from purchased electricity v4.8 και Global Warming Potential Values AR5), 

καθώς και από το 2018 για την ηλεκτρική ενέργεια η Τράπεζα εφαρμόζει την Market-base method χρησιμοποιώντας τους ετήσιους 

συντελεστές εκπομπών CO2 από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Άμεσες Εκπομπές - Πεδίο Εφαρμογής 1 (Scope 1) 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Από 

Κατανάλωση 

Πετρελαίου 

Θέρμανσης 

tCO2e -15,27% 41,22 48,65 66,97 113,73 118,9 134,92 

Από 

Κατανάλωση 

Φυσικού Αερίου 

tCO2e 15,14% 719,32 624,73 671,38 695,92 530,48 506,96 

Από 

Κατανάλωση 

Βενζίνης σε 

Οχήματα 

tCO2e -31,86% 12,07 17,72 20,22 14,45   - 

Από 

Κατανάλωση 

Πετρελαίου 

Κίνησης 

tCO2e -30,10% 5,60 8,02 6,48 8,48   - 

Οι υπολογισμοί εκπομπών για το πετρέλαιο θέρμανσης το 2017 έχουν πραγματοποιηθεί βάσει των καταναλώσεων σε lt, ενώ για τα προηγούμενα έτη βάσει 

της μετατροπής της κατανάλωσης από lt σε kWh. 

         

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Φθοριούχα 

αέρια από 

ψυκτικά μέσα 

tCO2e   165,79 - - - - - 

 

        

Έμμεσες Εκπομπές - Πεδίο Εφαρμογής 2 (Scope 2) 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Από 

Κατανάλωση 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

tCO2e -7,30% 16.376,83 17.666,74 36.820,94 37.109,27 40.395,76 47.918,75 

Λοιπές Έμμεσες Εκπομπές - Πεδίο Εφαρμογής 3 (Scope 3) 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Από αεροπορικά  

ταξίδια  
tCO2e -2,78% 214,66 220,79 285,07 255,27 290,42 236,85 

Συνολικές Εκπομπές 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Εκπομπές GHG – 

Scope 1  
tCO2e 11,31% 778,22 699,12 765,04 832,58 649,38 641,9 
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Εκπομπές GHG – 

Scope 2 
tCO2e -7,30% 16.376,83 17.666,74 36.820,94 37.109,27 40.395,76 47.918,75 

Εκπομπές GHG – 

Scope 3 
tCO2e -2,78% 214,66 220,79 285,07 255,27 290,42 236,85 

Εκπομπές GHG – 

Scope 1 & 2 
tCO2e -6,59% 17.155,05 18.365,86 37.585,98 37.941,86 41.045,14 48.560,65 

Συνολικές 

Εκπομπές GHG 
tCO2e -6,55% 17.369,71 18.586,65 37.871,05 38.197,13 41.335,57 48.797,50 

Συνολικές 

Εκπομπές GHG 

ανά εργαζόμενο 

tCO2e/άτομο -3,16% 2,19 2,26 4,39 4,3 4,77 5,61 

Συνολικές 

Εκπομπές GHG 

ανά επιφάνεια 

tCO2e/m2 -1,27% 0,060 0,061 0,114 0,111 0,12 0,14 

Εκπομπές ανά αέριο του θερμοκηπίου 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Διοξείδιο του 

Άνθρακα CO2  
tCO2e -6,55% 17.367,33 18.584,51 37.868,67 38.194,40 41.333,30 48.797,43 

Μεθάνιο CH4 tCO2e 11,96% 1,95 1,74 1,92 0,077 1,77 0,0634 

Υποξείδιο του 

Αζώτου N2O 
tCO2e 7,28% 0,43 0,40 0,46 0,002 0,5 0,002 

Συνολικές 

Εκπομπές GHG 
tCO2e -6,55% 17.369,71 18.586,65 37.871,05 38.197,13 41.335,57 48.797,50 

Δείκτες  Έντασης Εκπομπών 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Ένταση Άνθρακα  tCO2e/εκ. €  -0,63% 12,64 12,72 25,13 23,21 27,85 42,07 

Ένταση 

Ενέργειας 
kWh/εκ. € 2,68% 37,22 36,25 38,13 35,33 41,89 59,97 

Ένταση 

Εκπομπών GHG 

από πετρέλαιο 

θέρμανσης και 

φυσικό αέριο 

ανά kWh 

tCO2e/kWh -0,14% 0,2054 0,2057 0,2065 0,2098 0,2121 0,2129 

Λειτουργικά 

έσοδα 
 (εκ.€) -5,95% 1.374 1.461 1.507 1.646 1.484 1.160 

  Η ένταση άνθρακα υπολογίζεται ως τις συνολικές εκπομπές GHG ως προς τα έσοδα σε εκατομμύρια ευρώ. 

Η ένταση εκπομπών GHG από πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο υπολογίζεται ως το πηλίκο των συνολικών εκπομπών λόγω θέρμανσης ανά kWh.  

(1) Διορθώθηκε η αρχική τιμή 19,93 μετά την έκδοση της ετήσιας αναφοράς 
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Εκπομπές Αερίων Ρύπων 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Διοξείδιο του 

Θείου SO2  
t -17,56% 0,011 0,013 0,017 0,028 0,03 0,03 

Οξείδια του 

Αζώτου ΝΟΧ 
t 12,47% 0,512 0,455 0,502 0,555 0,45 0,45 

Αιωρούμενα 

Σωματίδια  
t 7,95% 0,027 0,025 0,028 0,033 0,029 0,03 

Νερό 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Κατανάλωση 

νερού  
m3 0,01% 75.973 75.966 82.707 84.395 85.200 86.204 

Κατανάλωση 

νερού ανά 

εργαζόμενο 

m3/άτομο 3,63% 9,58 9,25 9,6 9,5 9,82 9,92 

Κατανάλωση 

νερού ανά 

επιφάνεια 

m3/m2 5,66% 0,264 0,250 0,249 0,246 0,245 0,242 

Χαρτί 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Προμήθεια 

χαρτιού 
Kg 9,12% 343.163 314.488 502.775 555.363 548.939 574.138 

Προμήθεια 

χαρτιού ανά 

εργαζόμενο 

Kg/άτομο 13,07% 43,28 38,28 58,35 62,53 63,29 66,05 

Προμήθεια 

χαρτιούΑ4  με 

σήμανση 

Ecolabel 

% - 100 100 100 100 100 100 

Ανακύκλωση και διαχείριση στερεών αποβλήτων 

Μελανοδοχεία - Τόνερ 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Προμήθεια 

toner  
τεμάχια -69,51% 25 82 150 55 823 3.713 

Ανακύκλωση 

toner 
τεμάχια -4,58% 2.229 2.336 962 1.429 1.082 4.409 

         Η προμήθεια toner αφορά εκτυπωτές εκτός του συστήματος MPS. 
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Χαρτί και υλικά συσκευασίας 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Ποσότητα 

χαρτιού που 

ανακυκλώνεται 

Kg 59,37% 193.543 121.440 132.427 124.689 117.879 173.401 

Ποσοστό 

ανακύκλωσης 

χαρτιού στο 

σύνολο 

προμήθειας 

χαρτιού 

% 46,06% 56,40% 38,62% 26,34% 22,45% 21,47% 30,20% 

Ποσότητα 

υλικών 

συσκευασίας 

που 

ανακυκλώνεται 

Kg 10,86% 237,90 214,60 225,00 234 241 389 

         
Ηλεκτρικός & Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ) 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Ανακύκλωση 

ΗΗΕ 
kg -17,91% 105.150 128.090 84.610 92.890 132.180 120.020 

Ανακύκλωση 

ΗΗΕ 
τεμάχια -37,93% 3.923 6.320 10.928 5.112 7.043 8.180 

Ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός που 

δόθηκε σε 

δωρεές 

τεμάχια 45,90% 2.400 1.645 937 1.267 1.809 976 

Ποσότητα 

ορυκτέλαιων 

Η/Ζ που 

αλλάχθηκαν 

Kg - 1226 786 0 780 1.400 120 

Λαμπτήρες / Συσσωρευτές 

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Ανακύκλωση 

Συσσωρευτών   
Kg -16,10% 24.124 28.754 1.463 2.751 2.767 4.219 

Ανακύκλωση 

μπαταριών 

φορητού τύπου 

Kg 0,66% 455 452 631 536 465 562 

Ανακύκλωση 

Λαμπτήρων 

τεμάχια -       4.458 2.036 12.472 

kg 13,26% 610,45 539 450 574,1 425 250,6 

         Η ανακύκλωση λαμπτήρων από το 2017 καταγράφεται μόνο σε kg.  
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Εκπαίδευση προσωπικού         

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Υπάλληλοι που 

έχουν 

εκπαιδευτεί   

άτομα -100,00% 0 589 108 188 248 142 

         Το συνολικό πλήθος υπαλλήλων που έχουν εκπαιδευτεί από το 2003 σε περιβαλλοντικά θέματα ανέρχεται σε 4.426 άτομα. 

 

         

Ηλεκτρονική Υπηρεσία αντιγράφων λογαριασμών - e-Statement 
    

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 

Στοιχεία 

πριν το 

2015 

Αριθμός 

φυσικών 

statements που 

διακόπηκαν 

πλήθος  

(χιλ.) 
- 457,6 756 409 99 166 413 

Αριθμός νέων 

πελατών που 

έχουν ενταχθεί 

στην υπηρεσία 

του e-Statement 

άτομα 

 (χιλ.) 
- 207 297 173 46 65 139 

Ποσοστό 

διείσδυσης της 

υπηρεσίας e-

Statement 

στους ενεργούς 

χρήστες της 

υπηρεσίας e-

Banking 

% - 75,86 75 53 55 50 - 

Ποσό που 

εξοικονομήθηκε 

από την 

διακοπή των 

φυσικών 

statements  

€  

(εκατ.) 
- 3,42 2,63 1,90 1,45 1,31 2,29 

         
Περιβαλλοντικές Χορηγίες - «Πράσινα» Προϊόντα  

     

    
Ετήσια 

Μεταβολή (%) 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Περιβαλλοντικές 

Χορηγίες  
πλήθος - 3 0 0 3 2 3 

Ενεργά Πράσινα 

Προϊόντα  
πλήθος - 6 6 6 6 6 6 
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Παράρτηµα 4 - Τεχνικές Παρεµβάσεις 

 
Αναλυτικά οι τεχνικές παρεµβάσεις ανά κτίριο κατά τη διάρκεια του 2019 είναι οι κάτωθι:  

Κλιµατισµός 
Στο δίκτυο καταστηµάτων και στα κτίρια γραφείων της Τράπεζας τοποθετήθηκαν συστήµατα κλιµατισµού µε 
εξοικονόµηση ενέργειας και παράλληλα αυξηµένες δυνατότητες βελτίωσης των συνθηκών των αντίστοιχων 
χώρων, που συνεισφέρουν ιδιαίτερα στον αερισµό των χώρων πέρα από τις ανάγκες για ψύξη – θέρµανση. 
Συγκεκριµένα, τα νέα συστήµατα κλιµατισµού που εγκαταστάθηκαν το 2019 αφορούν:  

• πολυδιαιρούµενα συστήµατα µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου (VRF) τα οποία συνδυάστηκαν µε 
εναλλάκτες αέρα – αέρα που επιτρέπουν τον προκλιµατισµό εξωτερικού («φρέσκου») αέρα µε χαµηλή 
κατανάλωση ρεύµατος.  

• αυτόνοµα κλιµατιστικά µηχανήµατα διαιρούµενου τύπου (split), µε έλεγχο λειτουργίας µέσω «inverter», 
υψηλής ενεργειακής κλάσης (Α+ ή µεγαλύτερης) που λειτουργούν µε οικολογικό Freon R410a και Freon 
R32 και παρουσιάζουν υψηλούς βαθµούς απόδοσης. 

 
Οι εγκαταστάσεις έγιναν στα παρακάτω καταστήµατα: 

• 027 DELPHI CENTER 

• 092 ΜΥΚΟΝΟΣ 

• 094 ΠΕΡΑΙΑ 

• 095 ΚΗΦΙΣΙΑ 

• 099 ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 

• 118 Ι.∆ΡΑΓΟΥΜΗ 

• 126 ΤΡΙΠΟΛΗ 

• 130 ΚΙΛΚΙΣ 

• 155 ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙ 

• 178 ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

• 216 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 

• 220 ΜΟΣΧΑΤΟ 

• 226 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ 

• 231 ΒΕΡΟΙΑ 

• 233 ΤΡΙΚΑΛΑ 

• 237 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

• 259 ΙΛΙΟΝ 

• 261 ΑΡΓΟΣ 

• 299 ΡΟ∆ΟΣ 

• 328 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

• 329 ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

• 335 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

• 356 ΚΩΣ 

• 359 ΠΑΡΟΣ 

• 415 ΤΡΙΠΟΛΗ Β 

• 449 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
καθώς και στα παρακάτω κτίρια: 

• ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  9-11 

• Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Α 

• Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Β 

• Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΤΙΡΙΟ Γ 

• ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 21 

• ΤΑΥΡΟΣ ΤΕΩ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

• ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 

• ΜΟΣΧΑΤΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 75 

Φωτισµός  
Το 2019, στα καταστήµατα και σε όλους τους χώρους που εκτελέστηκαν εκτεταµένες εργασίες διασκευής – 
ανακαίνισης, τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά σώµατα µε τεχνολογία εξοικονόµησης ενέργειας (λαµπτήρες 
LED). Η µείωση καταναλισκόµενης ενέργειας φωτισµού εκτιµάται σε 50% τουλάχιστον, σε σχέση µε τον µέχρι 
τώρα τύπο φωτιστικών σωµάτων που έχει χρησιµοποιηθεί και µπορεί να φτάσει µέχρι και 80% στις 
περιπτώσεις που αντικαθιστούν φωτιστικά µε λαµπτήρες HQI. Αντικατάσταση των λαµπτήρων µε νέους  
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τεχνολογίας LED έγινε σε όλα τα καταστήµατα στα οποία έγινε αντικατάσταση κλιµατιστικών και αναφέρονται 
παραπάνω καθώς και στα κάτωθι καταστήµατα: 

• 040 ΚΟΡΩΠΙ 
• 102 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

• 338 ΝΑΞΟΣ 

• 421 ΚΑΛΥΜΝΟΣ 

• 479 ΠΕΡΑΜΑ 
καθώς και στα παρακάτω κτίρια: 

• ΚΤΙΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  9-11 
• Ν.ΙΩΝΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Α, Β, Γ 

• ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 21, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 22, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36 

• ΤΑΥΡΟΣ ΤΕΩ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Βελτίωση απόδοσης Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
Το 2019 πραγµατοποιήθηκε έλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του δικτύου 
καταστηµάτων και χώρων ∆ιοίκησης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384. Επιπλέον έγινε έλεγχος και 
ρύθµιση σε όλους τους χρονοδιακόπτες των καταστηµάτων που ελέγχουν τη λειτουργία των φωτεινών 
επιγραφών. 
Τέλος έγινε εγκατάσταση συστήµατος BMS στο κατάστηµα 027 Delphi Center και στο κτίριο επί της οδού 
Πανεπιστηµίου 36. 

Λοιπά µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας  
Στο πλαίσιο της Σύµβασης ∆ιαµοιραζόµενου Οφέλους µε την CPS για τη Βελτιστοποίηση Ενεργειακής 
Απόδοσης κτιρίων και καταστηµάτων, πραγµατοποιήθηκαν τα κάτωθι εντός του 2019: 

• Αξιοποιώντας το σύστηµα των εγκατεστηµένων µετρητών στα κτίρια και καταστήµατα του έργου, 
έγινε έγκαιρος εντοπισµός παραµενόντων φορτίων σε µη εργάσιµες µέρες και ώρες (π.χ. 00043 – Ν. 
Κηφισιά κ.ά.) και προβληµάτων εξοπλισµού (π.χ. 00247 – Πάτρας κ.ά.).  

• Εργασίες βελτιστοποίησης του ελέγχου λειτουργίας των αντλιών θερµότητας και του κλιµατισµού 
που εξυπηρετεί το κατάστηµα 00208 – Νίκαιας.  Οι εργασίες περιλάµβαναν την προµήθεια και 
εγκατάσταση νέου UPS Eaton 650VA για την αδιάλειπτη τροφοδοσία του controller του BMS, 
προκειµένου να αποφεύγονται προβλήµατα κατά την εφαρµογή των χρονοπρογραµµάτων 
λειτουργίας κλιµατισµού. 

• Αναβάθµιση του λειτουργικού της BMS του κτιρίου 02060 – Όθωνος 8 σε v4 Desigo CC προς 
άρση ορισµένων προβληµάτων (bugs). Παράλληλα µε την αναβάθµιση, πραγµατοποιήθηκαν 
διορθώσεις στα χρονοπρογράµµατα του BMS. 

• ∆ιενέργεια εργασιών για την επικοινωνία του BMS του κτιρίου 02060 – Όθωνος 8 µε την εξελιγµένη 
cloud –based πλατφόρµα Navigator της Siemens (Cloud Facility Improvement Measures - 
CloudFIMs), η οποία έχει τη δυνατότητα να συλλέγει δεδοµένα από τον επιτηρούµενο εξοπλισµό και 
να τα επεξεργάζεται µέσω ειδικά σχεδιασµένων αλγορίθµων, προκειµένου να επισηµάνει 
στοχευµένες διορθωτικές επεµβάσεις, όπως η διόρθωση των χρονοπρογραµµάτων 
προσαγωγής/επιστροφής των ανεµιστήρων των AHUs (υλοποιήθηκε). 

• Μέσω του µετρητικού εξοπλισµού διαπιστώθηκαν παραµένοντα φορτία στο σύστηµα κλιµατισµού 
του καταστήµατος 00247 – Όθωνος & Αµαλίας, Πάτρα. Τα φορτία αυτά οφείλονται σε παράκαµψη 
των χρονοπρογραµµάτων λειτουργίας, λόγω προβλήµατος στις θερµοκρασίες του συστήµατος 
κλιµατισµού, το οποίο χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.  

• Προµήθεια και εγκατάσταση συσκευών Inverter στους ανεµιστήρες των Κλιµατιστικών Μονάδων 
του κτιρίου 02057 – Σανταρόζα 5. Οι συσκευές inverter ενσωµατώθηκαν στο αναβαθµισµένο 
σύστηµα BEMS του κτιρίου, και πλέον οι τέσσερις ανεµιστήρες των δύο ΚΚΜ, βρίσκονται σε 
λειτουργία, οδηγούµενοι από τα αντίστοιχα inverters. 

• Εγκατάσταση και ένταξη στο αναβαθµισµένο σύστηµα BMS, έξι (6) νέων επίτοιχων µπουτόν 
φωτισµού για την έναυση και σβέση όλων των φωτιστικών του αντίστοιχου ορόφου και των 
απαραίτητων καλωδιώσεων 02130 – Πεσµαζόγλου. 

• Προµήθεια και εγκατάσταση αισθητηρίων θερµοκρασίας στο συλλέκτη του δώµατος και 
προγραµµατισµός BMS που αφορούν στον έλεγχο του συστήµατος κλιµατισµού του κτιρίου 02111 – 
Μποδοσάκη. 

• Προµήθεια και τοποθέτηση αισθητηρίων παρουσίας στα WC του κτιρίου 02111 – Μποδοσάκη. 
• ∆ιεξαγωγή διαγωνισµού για την εγκατάσταση συσκευών Inverter στις Κλιµατιστικές Μονάδες του 

Κτηρίου 02057 – Σανταρόζα 5. 
• Αναφορικά µε το κτιριακό συγκρότηµα της Νέας Ιωνίας πραγµατοποιήθηκαν τα εξής: 

o Εντοπισµός «βραχυκυκλωµάτων» συνδέσεων ψυχρού/θερµού νερού στις κλιµατιστικές 
µονάδες του κτιρίου ∆’ στο συγκρότηµα Ν. Ιωνίας και διενέργεια µετρήσεων θερµοκρασίας 
στο δίκτυο κλιµατισµού (επιστροφής) του κτιρίου ∆ προς επιβεβαίωση. 

o Τοποθέτηση καλωδίων διασύνδεσης του ΑΚΕ του BMS µε τον Πίνακα Ελεγκτών της Carrier για 
τον έλεγχο του ψυκτικού συγκροτήµατος και την ταχεία φόρτιση των δεξαµενών, προκειµένου 
να γίνουν οι εργασίες αναπρογραµµατισµού του ελέγχου λειτουργίας ψυκτικών συστηµάτων 
Data Center για την ασφαλή λειτουργία του ενός συστήµατος (δεν έχει ολοκληρωθεί). 

o Εγκατάσταση θερµιδοµετρητών στο κτιριακό συγκρότηµα Νέας Ιωνίας και ένταξή τους, στο 
BMS. 
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Παράρτηµα 5 - Χώροι ∆ραστηριοτήτων 

Σύνολο σηµείων 31/12/2019: 390 (37 Κτίρια και 353 Καταστήµατα) 

Καταστήµατα 

ΚΩ∆. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ιεύθυνση Τ Κ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ 

002 
Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
117 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

005 
ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
138 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

006 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΟΥΡΟΥ 8 15234 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

008 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
124 16345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

009 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
∆ΗΜ. ΓΟΥΝΑΡΗ 2 & 
ΒΑΣ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 1 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

010 ∆ΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΛΕΩΦ. ΣΥΓΓΡΟΥ 350 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

014 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
9 55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

015 ΠΑΤΡΑΣ 
ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΟΥ 26 & 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 26221 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 

017 ΑΙΓΑΛΕΩ 
ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ  280 & 
ΘΗΒΩΝ 12210  ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 

018 ΒΟΛΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ 69 38221 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

019 ΑΛΙΜΟΥ 
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 2 & 
Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

020 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ο∆ΟΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 25ΗΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ & 
ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

024 ΤΟΥΜΠΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ & ΛΕΜΕΣΟΥ 7 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

025 
Ο∆ΟΥ ΟΘΩΝΟΣ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΟΘΩΝΟΣ 8 10557 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

026 ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 
ΠΑΤΡ.ΜΑΞΙΜΟΥ 2 & 
∆ΗΛΗΓΙΑΝΝΗ 14562 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

027 
ΜΑΡΟΥΣΙ - DELPHI 
CENTER 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
56 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

028 ΕΚΑΛΗ Λ. ΘΗΣΕΩΣ 67 14671 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

028 
20ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ - ΘΥΡΙ∆Α 

20ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ-
ΛΑΜΙΑΣ 14565 ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

029 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΦΛΕΣΣΑ 1-7 & ΜΙΑΟΥΛΗ 
83 18538 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

030 ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ ΚΑΡΟΛΟΥ ΝΤΗΛ 13 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΚΩ∆. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ιεύθυνση Τ Κ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ 

031 
ΠΛ. ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ 
ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΣΠΕΡΙ∆ΩΝ 3 16674 ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 

033 ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
39 & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ 17123 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

034 ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ 
ΕΥΤΥΧΙ∆ΟΥ 28-30 & 
ΚΡΗΣΙΛΑ 2 11635 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

035 
ΠΑΛΑΙΟΥ 
ΦΑΛΗΡΟΥ ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 24 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

036 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ - 
ΨΥΧΙΚΟ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
340 15451 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

037 ∆ΙΑΓΩΝΙΟΥ 
ΤΣΙΜΙΣΚΗ 114 & 
∆.ΓΟΥΝΑΡΗ 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

039 

Ο∆ΟΥ ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
162 41223 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

040 ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 228 19400 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

041 ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ & 25ΗΣ 
ΜΑΡΤΙΟΥ 54646 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

042 PORTO CENTER 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 90 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

043 ΝΕΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
17ο χλµ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

044 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
167 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

045 

Ο∆ΟΥ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 45 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

046 Ο∆ΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 207 11253 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

049 
ΝΕΑΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ Λ. ∆ΕΚΕΛΕΙΑΣ 79 14341 ΝΕΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

050 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Λ. ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42-44 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

052 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 57 10432 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

053 ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & Α. 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 2 15127 ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

055 ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 67 18345 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

056 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
11 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

057 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 80 13231 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

059 ΑΚΤΗΣ ΚΟΝ∆ΥΛΗ ΑΚΤΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ 26-28 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

060 ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 27 56121 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

062 
ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 60 10564 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

063 Ο∆ΟΥ ΚΑΝΑΡΗ ΚΑΝΑΡΗ 23 10673 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

065 
∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 89 12134 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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066 ΧΑΙ∆ΑΡΙΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
187 12461 ΧΑΙ∆ΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

067 ΤΑΥΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226 17778 ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

073 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ 
ΙΩΝΙΑΣ 

∆ΙΟΝ.ΣΟΛΩΜΟΥ & 
ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 1 14234 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

074 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 62 13561 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

076 ΒΡΥΩΝΗ -ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
99 & ΣΑΧΤΟΥΡΗ 37 18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

078 

Ο∆ΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 
ΒΟΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ 171 38221 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

083 
ΠΛ. ΜΑΡΟΥ∆Α 
ΠΑΤΡΩΝ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 32 & 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 26226 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 

092 ΜΥΚΟΝΟΥ 

Ο∆. ΜΥΚΟΝΟΥ-
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ, 
ΣΥΝΟΙΚΙΑ ∆ΡΑΦΑΚΗ 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

092 

ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙΑ 
ΜΥΚΟΝΟΥ - 
ΘΥΡΙ∆Α 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥ & 
ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ, 
ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΙ 21 84600 ΜΥΚΟΝΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ 

093 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΕΛΜΟΥ 24 14565 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

094 
ΠΕΡΑΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & 
ΑΝΘΕΩΝ 25 57019 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

095 ΚΗΦΙΣΙΑΣ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 271 & 
ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 1 14561 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

096 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 100 19005 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

097 ΝΑΥΠΛΙΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 97 & 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

098 ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΕΩΦ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 52 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

099 
Ο∆ΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 
& ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 

ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 118 
& ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 191 11471 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

101 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟY 22 & 
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 3 10671 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

102 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 151 11527 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

103 ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 
70 & ΜΑΡΑΤΟΥ 15771 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

107 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΥ 
ΛΕΩΦ. ΓΡΗΓ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
123 18120 ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

108 ΡΕΝΤΗ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 89 18233 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

110 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 334 & 
ΙΩΝΙΑΣ 14671 ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

112 ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 26 20100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

113 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 50500 ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆Α ΚΟΖΑΝΗΣ 
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115 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
10 46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

116 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΕΥΓ.ΒΟΥΛΓΑΡΕΩΣ 97 ΚΑΙ 
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

118 
Ο∆ΟΥ ΙΩΝΟΣ 
∆ΡΑΓΟΥΜΗ ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 22 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

121 ΛΑΜΙΑΣ 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ & 
ΤΖΑΒΕΛΛΑ 35100 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

122 
ΑΓ. ΤΡΙΑ∆ΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 46 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

125 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΛΑΓΚΑ∆Α 301 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

126 ΤΡΙΠΟΛΗΣ 
∆ΑΡΕΙΩΤΟΥ 10 & 
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

128 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Λ.ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ & 
ΠΛ.ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

130 ΚΙΛΚΙΣ 
21ης ΙΟΥΝΙΟΥ & 
∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ 61100 ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 

131 

ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 
ΣΕΡΡΕΣ ∆. ΣΟΛΩΜΟΥ 62 62124 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 

134 
ΧΑΝΙΟΠΟΡΤΑΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 1 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

135 ΧΑΝΙΩΝ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 73100 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

136 ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 78 ΚΑΙ 
Β.ΚΑΛΛΕΡΓΗ 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

137 ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ - ΧΙΟΣ ΑΠΛΩΤΑΡΙΑΣ 60 82100 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ 

139 
Ο∆ΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 104 55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

140 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 40 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟ∆ΟΠΗΣ 

142 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 
ΛΕΩΦ.ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 31 & 
ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2-4 17455 ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

146 ΘΗΒΩΝ 
ΠΙΝ∆ΑΡΟΥ 100 & Γ. 
ΤΣΕΒΑ 32200 ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

147 ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΡΑ 63081 ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

150 ΣΥΚΕΩΝ ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 85 56625 ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

151 

ΕΛΛΗΝΟΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ-
ΠΑΤΡΑ 

ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 
108 26441 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 

152 ΑΙΓΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 17-19 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΙΑΣ 

153 ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΚΩΝ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & 
ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΥ 23100 ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

154 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 17 27200 ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΗΛΕΙΑΣ 
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155 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2 & 
ΜΑΥΡΟΚΟΡ∆ΑΤΟΥ 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

159 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ 
ΛΑΡΙΣΗΣ & ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 
126 38334 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

160 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α΄ 63074 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

163 ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΡΟ∆ΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΦΑΛΗΡΑΚΙ 
ΡΟ∆ΟΥ 85100 ΡΟ∆ΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

164 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 72200 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

165 
ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑ 1 70014 

ΛΙΜΕΝΑΣ 
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

166 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 70300 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

167 ΜΑΛΙΩΝ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 79 Α 70007 ΜΑΛΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

168 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΚΝΩΣΣΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΕΩΦ.ΚΝΩΣΣΟΥ 96 71307 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

169 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ 9 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

171 ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 72300 ΣΗΤΕΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

172 ΜΟΙΡΩΝ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 87 70400 ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

173 ΜΕΤΣΟΒΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 44200 ΜΕΤΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

175 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΑΣΩΝΙ∆ΟΥ 54 16777 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

176 ΕΥΟΣΜΟΥ 
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
124 & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

178 Ο∆ΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11 10552 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

182 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΛΕΩΦ. Γ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
23 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

183 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 66-68 56728 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

185 ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 70 17564 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

186 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 3 14121 ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

189 ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ 10 16672 ΒΑΡΚΙΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

190 ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΑΣΟΝΟΣ 4 37100 ΑΛΜΥΡΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

191 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 43 57013 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

192 ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
246 68200 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α ΕΒΡΟΥ 

193 ΚΟΛΩΝΟΥ ΛΕΝΟΡΜΑΝ 122 10444 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

195 ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

196 
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΩΦ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 270 18900 ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

197 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
Λ. ΚΥΚΝΩΝ 4 & 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΡΙΖΟΥ 52100 ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
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202 
Ο∆ΟΥ ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ - 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΣΑΜΑ∆ΟΥ 7 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

203 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 27 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

204 
Ο∆ΟΥ 
ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ ΚΑΛΑΜΙΩΤΟΥ 3 10563 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

205 
ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
- Ν. ΙΩΝΙΑ ΛΕΩΦ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 332 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

206 
Ο∆ΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ 
ΣΟΦΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 18 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

207 NEOY ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 19 11743 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

208 ΝΙΚΑΙΑΣ 
7ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1944 34 & 
ΜΟΥΓΛΩΝ 1 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

209 
Ο∆ΟΥ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 5 12131 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

210 

Ο∆ΟΥ ΕΘΝ. 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ - 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 1 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 

211 

ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ-
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 135 54645 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

213 ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 
ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ & 
ΦΑΡΜΑΚΙ∆ΟΥ 3 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α ΕΥΒΟΙΑΣ 

215 ΒΑΘΗΣ ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 29 10432 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

216 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 157 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

217 ΛΑΡΙΣΑΣ 
Μ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ & 
ΚΟΥΜΑ 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

218 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 98 & 
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 11526 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

219 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 
ΑΠΟΣΤ. ΛΟΥΚΑ & 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 58100 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΗΣ 

220 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 66 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

221 

Ο∆ΟΥ ΑΓ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ - Π. 
ΦΑΛΗΡΟ 

ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΟΣ & 
ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 2 17561 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

222 Ο∆ΟΥ ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 
ΕΥΡΙΠΙ∆ΟΥ 5 & 
ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 40-44 10561 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

225 

Ο∆ΟΥ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-
ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 10 & Ύ∆ΡΑΣ 
10 65302 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

226 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 19 43100 ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

231 
ΒΕΡΟΙΑΣ - 
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 27 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

232 
Ο∆ΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΣΟΦΙΑΣ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 46 54622 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

233 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΚΟΝ∆ΥΛΗ 14 & 
ΑΘ.∆ΙΑΚΟΥ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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234 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 439 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

237 ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 35-
37 11528 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

238 Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 5 15451 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

239 ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 8 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 

240 ΚΟΡΑΗ 
ΚΟΡΑΗ 7 & 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 37 10564 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

243 ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 18 54630 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

244 
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙA - ΑΓ. 
ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 345A & ΜΑΚ 
ΜΙΛΑΝ 2 11144 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

245 ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 6 16675 ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 

246 
Ο∆ΟΥ 
ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 

ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 77 & 
ΦΙΛΟΛΑΟΥ 16121 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

247 
Ο∆ΟΥ ΑΓ. 
ΑΝ∆ΡΕΟΥ - ΠΑΤΡΑ 

ΟΘΩΝΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΣ & 
ΠΑΤΡΕΩΣ 1 26221 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 

248 ΠΛΑΚΑΣ 
Α∆ΡΙΑΝΟΥ 140 & 
ΤΡΙΠΟ∆ΩΝ 29 10558 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

249 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4 
& ΑΡΧ. ΛΑΤΤΑ 29100 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

250 ∆ΡΑΜΑΣ Π. ΚΑΒ∆Α 6 & ΗΠΕΙΡΟΥ 66100 ∆ΡΑΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ 

251 ∆ΑΦΝΗΣ Λ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 186 17235 ∆ΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

252 
Ο∆ΟΥ ΠΑΠΑΦΗ - 
ΤΟΥΜΠΑ 

ΠΑΠΑΦΗ 118-120 & 
ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

253 ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΕΙΚΟΥ 3 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

255 ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 2Α 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

257 

ΛΕΩΦ. 
ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ-
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Λ. Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 175 54249 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

258 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51-
53 18755 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

259 ΙΛΙΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ 79 13122 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

260 
Ο∆ΟΥ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ - 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ & ΜΕΣΣΗΝΗΣ 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

261 ΑΡΓΟΥΣ ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 6 & ΚΟΡΑΗ 21200 ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ 

265 ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
9 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

266 
Ο∆ΟΥ ΠΑΤΡΩΝ - 
ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 59 27100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
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268 

Ο∆ΟΥ ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 94 & 
ΠAΛAIOΛΟΓΟΥ 91 15234 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

269 

ΛΕΩΦ. 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 

ΛΕΩΦ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
288 68100 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ 

270 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 23 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

273 ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 32 & 
ΠΑΠΑΝΙΚΑ 13673 ΜΕΝΙ∆Ι ΑΤΤΙΚΗΣ 

274 ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 32 35100 ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

276 

ΛΕΩΦ. 
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Λ.∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 65 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

277 ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 194 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

278 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ & 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 34500 ΑΛΙΒΕΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ 

279 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 69 & 28ης 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 26 15124 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

281 ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 220 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

282 ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ 
Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 17 & 
ΚΡΗΤΗΣ 28 56334 ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

285 ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝH 5 19100 ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

287 
Ο∆ΟΥ ΣΚΑΛΙ∆Η - 
ΧΑΝΙΑ ΣΚΑΛΙ∆H 5 73131 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

289 ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 47 57009 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

292 ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 10 & 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 58400 ΑΡΙ∆ΑΙΑ ΠΕΛΛΗΣ 

293 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1Α 32100 ΛΙΒΑ∆ΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

294 
ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ  197 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 

295 

ΛΕΩΦ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ - 
ΚΕΡΚΥΡΑ Λ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 31 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

299 ΡΟ∆ΟΥ 
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 
20 85100 ΡΟ∆ΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

302 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 85 30300 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

303 ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΠΑΝΟΡΜΟΥ 75 & ΑΧΑΪΑΣ 11524 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

304 
ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ - 
ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΠΑΛΑΜΗ∆ΙΟΥ & 
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 61 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

305 ΒΟΥΛΑΣ Λ. ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ 82 16673 ΒΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

311 ΑΡΤΑΣ 
Ν. ΣΚΟΥΦΑ  74 & 
ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 47100 ΑΡΤΑ ΑΡΤΑΣ 

312 ΧΙΟΥ ΛΕΩΦ. ΑΙΓΑΙΟΥ 22 82100 ΧΙΟΣ ΧΙΟΥ 

314 ΞΑΝΘΗΣ ΜΙΧ. ΒΟΓ∆ΟΥ 14-16 67100 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 



                                       

59 / 67 

 

 

ΚΩ∆. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ιεύθυνση Τ Κ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ 

315 ΠΕΥΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ  15 15121 ΠΕΥΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

317 ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ.ΧΙΩΤΗ  4 24200 ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

319 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 39 ΚΑΙ 
ΕΡΜΟΥ 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 

320 
ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ - 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΛΕΩΦ. ΕΙΡΗΝΗΣ 44 16345 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

322 Ε∆ΕΣΣΗΣ 
ΕΓΝΑΤΙΑΣ 13 & 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 58200 Ε∆ΕΣΣΑ ΠΕΛΛΗΣ 

323 ΣΕΠΟΛΙΩΝ ∆ΥΡΡΑΧΙΟΥ 62 10443 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

324 ΚΙΑΤΟΥ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 23 20200 ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

326 
ΒΟΤΣΗ - 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 54 
& ΚΑΖΑΖΗ 9 55133 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

327 
ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ - 
ΧΑΙ∆ΑΡΙ 

Λ.ΑΘΗΝΩΝ 364 & 
KΡHNHΣ 12462 ΧΑΙ∆ΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

328 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ & 
ΛΕΩΦ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ 52 15235 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

329 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΝΟΥ ΖΗ∆ΡΟΥ 7 40200 ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

330 ΓΙΟΦΥΡΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 62 
ΜΑΡΤΥΡΩΝ 183 71500 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

331 

ΛΕΩΦ. Ε. 
ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ - 
ΡΕΘΥΜΝΟ 

ΛΕΩΦ.ΕΜΜ.ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ 
23 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

334 ΣΠΑΤΩΝ 
ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ 166 & 
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 19004 ΣΠΑΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

335 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
Λ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & 
Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 2 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

336 ΘΕΡΜΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΑΒΑΚΗ 40 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

337 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

338 ΝΑΞΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΝΑΞΟΥ 84300 ΝΑΞΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

340 ΣΥΡΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
& ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 84100 

ΣΥΡΟΣ - 
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

341 
ΠΛ. ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ - 
ΑΘΗΝΑ ∆ΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 55-59 10437 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

342 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 110 ΚΑΙ 
ΡΟΚΚΟΥ ΒΕΡΓΩΤΗ 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 

343 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 
17 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

344 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 
ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΑ 
ΠΑΤΡΩΝ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 167 26334 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 

345 ΝΑΟΥΣΑΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 9 59200 ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 
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346 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
ΚΟΛΟΒΟΥ 48100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

348 ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΥ 2 & ΦΩΚΑ 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

349 ΒΥΡΩΝΑ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 101 & 
ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 16 16231 ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

350 ΣΙΝ∆ΟΣ 

ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
& ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 57400 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

351 
ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ - Κ. 
ΠΑΤΗΣΙΑ 

ΣΤΡ. ΚΑΛΛΑΡΗ 40 & 
ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ 11145 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

353 
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ-
∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ 61-63 11362 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

354 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟY 

ΠΛΑΤΕΙΑ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

355 ΚΡΑΝΙ∆Ι ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 4 21300 ΚΡΑΝΙ∆Ι ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 

356 ΚΩΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 
& ΝΥΜΦΑΙΑΣ 85300 ΚΩΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

357 
ΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΡΟ∆ΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & 
ΛΕΜΕΣΟΥ 85100 ΡΟ∆ΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

358 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ & 
Π.ΚΕΦΑΛΑ 22200 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

359 ΠΑΡΟΣ 
ΘΕΣΗ ΠΡΟΜΠΟΝΑ, 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ 84400 ΠΑΡΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

360 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 5ης ΜΑΙΟΥ 23051 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

362 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΠΛΑΚΑ ΜΕΣΑΡΙΑΣ 84700 ΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

362 ΦΗΡΑ - ΘΥΡΙ∆Α 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΦΗΡΩΝ 84700 ΘΗΡΑ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

363 ΣΑΜΟΥ ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 81 83100 ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 

364 
ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ - 
ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΦΕΙ∆ΙΠΠΙ∆ΟΥ 2 11526 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

365 
Ο∆ΟΥ ∆Ω∆ΩΝΗΣ-
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

∆Ω∆ΩΝΗΣ 41 & ΛΙΝΑΣ 
ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 2 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

366 
ΠΥΛΑΙΑΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 44 & 
Ι.ΓΙΑΝΝΟΥ∆Η 2 55535 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

367 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 1 14123 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

368 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 50 24500 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

369 ΚΑΜΑΤΕΡΟ 
ΦΥΛΗΣ & ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2-
4 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

371 ΑΙΓΙΝΑ ΛΕΩΦ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6 18010 ΑΙΓΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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372 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

374 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 47 15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

375 
ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 

ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ 61 & 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 17455 ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

376 ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 11 57200 ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

377 Ν. ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 3 & ΚΥΠΡΟΥ 63200 ΝΕΑ ΜΟΥ∆ΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

378 ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΡΑΦΗΝΙ∆ΩΝ ΑΛΩΝ 6 19009 ΡΑΦΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

379 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 103 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ 

380 ΛΕΥΚΑ∆Α ΞΕΝ. ΓΡΗΓΟΡΗ 2 31100 ΛΕΥΚΑ∆Α ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ 

381 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 23 ΚΑΙ 
ΦΛΕΜΙΝΓΚ 15351 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

382 ΑΡΤΕΜΙ∆ΑΣ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ 47 19016 ΑΡΤΕΜΙ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 

383 
Ν.ΣΜΥΡΝΗ Β & 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 190 

ΕΡΑΤΟΥΣ & 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 190 17563 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

384 ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 70 15237 ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

386 
ΠΛ.ΕΛΑΙΩΝ ΝΕΑ 
ΚΗΦΙΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ 29 & ∆ΗΜΗΤΡΑΣ 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

387 ΙΣΤΙΑΙΑ-ΕΥΒΟΙΑ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 97 34200 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ 

388 Ν.ΚΡΗΝΗ-ΘΕΣ/ΚΗ 
ΣΜΥΡΝΗΣ 41 & 
ΒΡΥΟΥΛΩΝ 55132 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

390 ΛΕΧΑΙΝΑ-ΗΛΕΙΑ ΠΡΑΝΤΟΥΝΑ & ΚΑΝΑΡΗ 27053 ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ 

391 
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ-
ΚΑΒΑΛΑ 

ΘΟΥΚΥ∆Ι∆ΟΥ & 
ΣΟΦΟΚΛΗ 64200 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 

392 ΓΕΡΑΚΑΣ-ΑΤΤΙΚΗ 
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ & 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ 15344 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

393 Ν.ΑΡΤΑΚΗ-ΕΥΒΟΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 101 34600 ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 

394 
THE MALL ATHENS-
ΜΑΡΟΥΣΙ 

ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 
35, ΘΕΣΗ ΨΑΛΙ∆Ι 15121 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

395 

COSMOS 
MEDITERRANEAN-
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

11χλµ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
ΘΕΣ/ΚΗΣ-Ν.ΜΟΥ∆ΑΝΙΩΝ 55535 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

396 ΛΗΜΝΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΥΨΙΠΥΛΗΣ(ΟΤΕ) 81400 ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

398 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΑΡΑΟΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 6 
& ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 41334 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

399 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 30 42200 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
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400 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
20 15236 ΝΕΑ ΠΕΝΤΕΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

403 

ΝΕΑ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ-
ΚΡΗΤΗ ΙΚΑΡΟΥ 26 71601 

ΝΕΑ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

404 ∆ΡΟΣΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΟΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 7 14575 ∆ΡΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

406 ΑΜΦΙΑΛΗ Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 28-30 18757 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

407 ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 31 62300 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 

408 ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΥ 95-97 & 
ΑΤΡΕΙ∆ΩΝ & ΑΓΗΝΟΡΟΣ 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

410 ΣΚΙΑΘΟΣ 
ΘΕΣΗ ΛΟΥΤΡΑΚΙ-
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ 37002 ΣΚΙΑΘΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

413 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΩΝ 117 & 
ΦΛΕΜΙΓΚ 50500 ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

414 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 
ΗΜΑΘΙΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ & 
ΘΕΜ.ΣΟΦΟΥΛΗ 59300 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

415 ΤΡΙΠΟΛΗ Β ΝΑΥΠΛΙΟΥ & ΛΕΩΦ.ΟΗΕ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

417 ΑΜΦΙΣΣΑ 
ΛΕΩΦ.ΣΑΛΩΝΩΝ & 
Ι.ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 10 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ 

419 ΝΙΓΡΙΤΑ ΓΑΡ∆ΙΚΑ 4 62200 ΝΙΓΡΙΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

420 Ν.ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΚΑΝΑΡΗ 2 57004 ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

421 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΟΘΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

422 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 3 & 
ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 41500 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

423 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 24 32009 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

424 ΛΑΥΡΙΟ 
ΛΕΩΦΟΡΟΡΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ 1 19500 ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

425 ΑΝ∆ΡΟΣ 
Γ.Κ.ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΥ & 25ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ 84500 ΑΝ∆ΡΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

426 ΤΗΝΟΣ ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΑ ΤΗΝΟΥ 84200 ΤΗΝΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

427 ΘΑΣΟΣ ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 4 64004 ΘΑΣΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

428 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6-8 68300 ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ ΕΒΡΟΥ 

431 ΑΓΡΙΝΙΟ Γ 

EΘΝ. O∆ΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ-
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 47, ΘΕΣΗ 
ΛΑΓΚΑ∆ΙΑ 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

432 ΚΑΜΙΝΙΑ 
∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 37 & ΑΓ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 18540 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

434 
ΠΕΥΚΑ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
& ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 9 57010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

436 ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 23 & ΘΕΤΙ∆ΟΣ 40300 ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
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438 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ 
ΠΛ.ΚΑΝΑΡΗ 3 & ΚΡΙΣΣΗΣ 
1-3 & ΦΑΙ∆ΡΙΑ∆ΩΝ 4-6 11364 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

439 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 
Ο∆. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ & 
ΟΙΒΩΤΑ 25200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ ΑΧΑΙΑΣ 

442 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 
ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ 13 & Ι. 
ΙΩΑΝΝΗ 48 20400 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

444 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 
ΕΡΜΟΥ 1 & ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 16671 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

445 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ 

ΕΘΝ. Ο∆ΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, 
ΘΕΣΗ ΣΟΛΑΡΙ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

446 
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 30 57100 ΚΟΥΦΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

449 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ 1Α 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

451 
ΝΕΑ ΜΑΡΙΝΑ 
ΡΟ∆ΟΥ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 82-84 & 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 1 85100 ΡΟ∆ΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 

452 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ Ο∆. ΓΟΡΓΥΡΑΣ 83200 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 

458 ΧΑΛΚΙ∆Α Γ 
ΛΕΩΦ. ΧΑΙΝΑ & Π. 
ΠΑΤΡΩΝ 19 34100 ΧΑΛΚΙ∆Α ΕΥΒΟΙΑΣ 

459 ΣΚΥ∆ΡΑ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 18 58500 ΣΚΥ∆ΡΑ ΠΕΛΛΗΣ 

462 
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
188 17675 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

463 ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ο∆ΟΣ 
ΚΑΛΛΟΝΗΣ 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 

471 ΣΑΡΩΝΙ∆Α 
ΣΑΡΩΝΙ∆ΑΣ 41 & 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

472 
Ο∆.ΚΙΣΣΑΜΟΥ-
ΧΑΝΙΑ 

ΚΙΣΣΑΜΟΥ & 
Ι.ΜΟΥΣΤΕΡΑΚΗ 12 73131 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

474 
Ο∆.ΠΑΤΡ.ΙΩΑΚΕΙΜ 
ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 41 10674 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

479 ΠΕΡΑΜΑ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 111 18863 ΠΕΡΑΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

523 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 189 16674 ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 

601 
ΝTT - ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 24 & ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ 13510 ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

607 ΝTT - ∆ΑΦΝΗΣ 
ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 5  ΚΑΙ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 17343  ∆ΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

608 
ΝΤΤ - ΑΝΩ 
ΓΛΥΦΑ∆Α 

ΙΘΑΚΗΣ 17 & ΓΟΥΝΑΡΗ 
129 16561 ΓΛΥΦΑ∆Α ΑΤΤΙΚΗΣ 

613 ΝΤΤ - ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ ΒΕΙΚΟΥ 16 11742 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

615 NTT - ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΑΧΑΡΝΩΝ 122 & 
ΚΟ∆ΡΙΓΚΤΩΝΟΣ 11251 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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618 ΝTT - Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56-60 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

619 ΝTT - Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 4 17110 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

621 Ο∆ΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΥΜΗΤΤΟΥ 62 & 
ΚΟΝΩΝΟΣ 11634 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

630 
ΝTT - ΚΚ 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6 10175 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

633 ΝTT - ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 36 12351 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

635 
ΝTT - ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 427 15310 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

636 ΝTT - ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 63 15771 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

639 ΝΤΤ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 
ΜΥΡΜΙ∆ΟΝΩΝ & ΤΡΙΩΝ 
ΙΕΡΑΡΧΩΝ 8-10 11851 ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

640 ΝTT - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 59-61 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

644 ΝTT - ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 24 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

653 
ΝΤΤ - 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛHΣ Λ.ΚΥΠΡΟΥ 90 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛH ΑΤΤΙΚΗΣ 

658 ΝTT - ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΣOΛΩΜΟΥ 1 ΚΑΙ 
ΟΛΥΜΠΟΥ 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

659 ΝTT - ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 121  18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

660 
ΝTT - ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΛ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 18402 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

670 ΝTT - ΠΑΤΡΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 103 26110 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΙΑΣ 

679 
ΝΤΤ - 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΑΘ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ 37 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

681 
ΝTT - ΠΥΡΓΟΥ 
ΗΛΕΙΑΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 6 27100    ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 

683 ΝΤΤ - ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 38 & ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 59100 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ 

684 ΝTT - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΒΙΑΝΝΟΥ 1 -  ΠΛ. 
ΚΟΡΝΑΡΟΥ 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

690 
ΝTT - ΚΚ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14 54110 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

701 
Ο∆ΟΥ ∆ΕΛΦΩΝ - 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ∆ΕΛΦΩΝ 74 & ΟΡΕΣΤΟΥ 54642 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

702 
ΝTT - ΑΝΩ 
ΤΟΥΜΠΑΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ 200 54352 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

703 
ΝTT - 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 95 54633 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

705 ΝTT - ΕΥΟΣΜΟΥ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

707 ΝΤΤ - ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

ΑΓΙΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 6 & 
ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 56533 ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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708 ΝTT - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 10 45444 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

710 ΝTT - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΡ. ΣΤΑΥΡΟΥ 34 65110 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 

722 ΝTT - ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΛΙΟ∆ΩΡΟΥ 6 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

725 ΝTT - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 49 & 
ΕΡΜΟΥ 68-70 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΛΕΣΒΟΥ 

728 
ΝTT - Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
ΒΟΛΟΥ Λ. ΕΙΡΗΝΗΣ 40 38446 ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

730 ΝTT - ΞΑΝΘΗΣ ΧΡ. ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 16 67100 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 

733 ΝTT - ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 35 60100 ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 

738 ΝTT - ΣΕΡΡΩΝ 
ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ  & 
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 1  62100 ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 

739 ΝTT - ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ 6 & 
ΟΘΩΝΟΣ 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

744 ΝTT - ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 1 & ΗΡΩΩΝ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

746 ΝTT - ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 9-11 73100 ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 

760 ΝTT - ΜΕΝΙ∆ΙΟΥ 
Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ 119 ΚΑΙ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 166 13674 ΜΕΝΙ∆Ι ΑΤΤΙΚΗΣ 

767 ΝTT - ∆ΡΑΜΑΣ ΕΘΝ. ΆΜΥΝΑΣ 12 66100 ∆ΡΑΜΑ ∆ΡΑΜΑΣ 
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Κωδικός Επωνυµία ∆ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Νοµός 

10201 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 36 10679 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2001 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 21 11743 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2024 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 5 54626 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2035 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΗΡΟΥ & ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
10 10564 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2038 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 10679 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2039 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 75 & 
ΑΘΗΝΑΣ 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2041 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ & 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 75 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2043 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑΣ 4 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2044 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΡΟΗΣ 19 11743 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2045 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 40-44 10561 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2057 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 5 10564 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2059 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 3 10671 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2060 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΘΩΝΟΣ 8-10 10557 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2063 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10 10557 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2065 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΑΝΤΑΡΟΖΑ 7 10564 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2069 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 8 & 
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 10557 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2102 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 190 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2107 
ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ 

ΙΩΛΚΟΥ 8 14234 Ν.ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2111 ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΜΑΛΙΑΣ & 
ΣΟΥΡΗ 10557 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2152 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ 27 & 
ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 18346 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2121 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 7  54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2124 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΑΟ∆ΙΚΕΙΑΣ 16 11528 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2125 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15 ΚΑΙ 
ΤΕΩ 17778 ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2130 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 2-6 10175 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2131 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι. ΝΙΚΑ 37 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2132 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΗΡΟΥ 22 10672 ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2134 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΘΩΝΟΣ 4 10557 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2139 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2147 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2 10559 ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2641 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΩΝΟΣ ∆ΡΑΓΟΥΜΗ 
20  54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2126 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ & 
ΣΥΓΓΡΟΥ 10 54625 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Κωδικός Επωνυµία ∆ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Νοµός 

10747 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ 
20 11523 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 

2164 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131-133 18233 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΡΕΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΕΡΙΣΣΟΥ 6 71304 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛ. ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ - 
ΒΛΑΧΟΥΤΣΗ 

47100 ΑΡΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΛΑΧΛΕΙ∆ΟΥ 9 45332 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 65302 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 


