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Μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά
ενσωματώνοντας κάποιες απλές
ενέργειες στην καθημερινότητά μας, οι
οποίες δεν απαιτούν κόπο, όπως να
αποφεύγουμε τις αχρείαστες
εκτυπώσεις, να κάνουμε χρήση
φωτιστικών υψηλής ενεργειακής
απόδοσης, να αποφεύγουμε τη χρήση
πλαστικών σκευασμάτων για ποτά και
τρόφιμα και τέλος να επιδιώκουμε τις
διαδικτυακές συναντήσεις προκειμένου
να μειώσουμε τις ρυπογόνες
μετακινήσεις με αυτοκίνητα.

Μπορούμε να βάλουμε το λιθαράκι μας
με διάφορους τρόπους όπως το να
αναπτύξουμε μια «paperless κουλτούρα
στο γραφείο», να ανακυκλώνουμε όλα τα
σκουπίδια και τις μπαταρίες μας
χρησιμοποιώντας τους ειδικούς κάδους
και χάρις στο καλό μας κλίμα να
μειώσουμε τη χρήση κλιματιστικών για
το μεγαλύτερο μέρος του έτους,
εξοικονομώντας ενέργεια.

Τι εισηγείστε, ως καθημερινές ενέργειες στο
γραφείο, ώστε να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια
της Τράπεζας για επίτευξη του Στόχου 13;

Q&A

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Διαλέξαμε 4 ΣΒΑ: 
Δείτε τι μπορείτε να
κάνετε για αυτούς

ΣΒΑ 3-Καλή υγεία και
ευημερία: Δυο φορές την
εβδομάδα αφιερώστε χρόνο
για προσωπική προπόνηση ή
περπάτημα κατά προτίμηση σε
εξωτερικό χώρο.

ΣΒΑ 12-Υπεύθυνη
κατανάλωση και παραγωγή: 
Διαβάστε προσεκτικά τις
ετικέτες στις συσκευασίες των
προϊόντων, ώστε να
καταναλώνετε προϊόντα που
προέρχονται από εταιρίες που
εφαρμόζουν διαδικασίες
διαφάνειας στην παραγωγή και
στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΣΒΑ 11-Βιώσιμες Πόλεις και
Κοινότητες: 
Προσπαθήστε να μετακινείστε
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς,
να περπατάτε όταν πρόκειται
για κοντινές αποστάσεις ή και
να μοιράζεστε το αυτοκίνητο
με συναδέλφους και φίλους
όταν και εφόσον είναι εφικτό.

ΣΒΑ 13-Δράση για το κλίμα: 
Να προσέχετε πάντα την ειδική
ενεργειακή σήμανση των
οικιακών συσκευών και να
επιλέγετε συσκευές που
συμβάλλουν στην
εξοικονόμηση χρημάτων και
ενέργειας, προστατεύοντας
παράλληλα το περιβάλλον. 

Παύλος Βωβίδης

Δανάη Κύρκου

Κυριάκος Αντωνίου

Πιστεύω ο καθένας από εμάς μπορεί να
συμβάλλει στην αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής ξεκινώντας με πολύ
απλές πράξεις στο γραφείο, οι οποίες
όμως αν επαναλαμβάνονται καθημερινά
θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο: Μερικές
ιδέες: να εκτυπώνουμε δύο σελίδες σε
ένα φύλλο αντί για μία και να
ρυθμίζουμε τη φωτεινότητα του
υπολογιστή μας στο 70% αντί για το
100% ώστε να εξοικονομούμε ενέργεια.
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Μπορούμε όντως να συνεισφέρουμε με
κάποιες καθημερινές αλλαγές στις
πρακτικές μας όπως είναι η
επαναχρησιμοποίηση χαρτιού και η
ορθή χρήση του φωτισμού και των
κλιματιστικών. Επίσης, μπορούμε να
μειώσουμε τη χρήση του ανελκυστήρα
χρησιμοποιώντας όπου είναι δυνατόν
τις σκάλες, κάνοντας ταυτόχρονα καλό
και στην υγεία μας!

Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Επίτευξη Ουδετερότητας Άνθρακα (Carbon Neutral) μέχρι το 2030
Επίτευξη Καθαρού Μηδενικού Ισοζυγίου (Net Zero) μέχρι το 2050
Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων Στοιχείων Ενεργητικού (Green Asset Ratio)
Σταδιακή αύξηση του Δείκτη Πράσινων Ενυπόθηκων Δανείων (Green Mortgage Ratio)
≥30% γυναίκες στα Ανώτερα Διευθυντικά επίπεδα [Εκτελεστική Επιτροπή (EXCO) και
Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή (Extended EXCO)] μέχρι το 2030.

Αναγνωρίζοντας ότι η μετάβαση στη βιώσιμη οικονομία αποτελεί τη μεγαλύτερη
πρόκληση της εποχής, η Τράπεζα, έχει εντάξει ανάμεσα στις μεσοπρόθεσμες
στρατηγικές της προτεραιότητες, την ενίσχυση της πολιτικής για Περιβαλλοντικά,
Κοινωνικά και σχετικά με τη Διακυβέρνηση θέματα (ΠΚΔ) (Environmental, Social and
Governance, ESG).

Το 2021 έχει καταρτιστεί η πρώτη στρατηγική ΠΚΔ του Συγκροτήματος.

Πιο συγκεκριμένα, με την ανακοίνωση των Προκαταρκτικών Οικονομικών
Αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 και
των Αναθεωρημένων Μεσοπρόθεσμων Στρατηγικών Στόχων, η Τράπεζα ανακοίνωσε
τους πιο κάτω πρωταρχικούς ESG στόχους:

Θέλοντας να δώσει το σωστό παράδειγμα η Τράπεζα έχει ξεκινήσει από τις δικές τις
δραστηριότητες. Ως πρώτο βήμα, η Τράπεζα θα υπολογίσει το δικό της αποτύπωμα
άνθρακα και θα διαμορφώσει ένα σχέδιο απαλλαγής με στόχο να καταστεί ουδέτερη ως
προς τον άνθρακα έως το 2030. 

Παράλληλα η Τράπεζα θα εντείνει την υποστήριξή της προς τους πελάτες και την
κοινωνία ώστε να υιοθετήσουν πιο βιώσιμους τρόπους λειτουργίας. Σε συνεργασία με
τους πελάτες μας θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε Καθαρό Μηδενικό Ισοζύγιο μέχρι
το 2050.

Η Τράπεζά μας παρέχει ήδη προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και θα συνεχίσει να
εμπλουτίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τη Στρατηγική ΠΚΔ και το
Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Κύπρο. Θα στηρίξουμε τη δανειοδότηση
και τις επενδύσεις που υποστηρίζουν τη μετάβαση σε μια πράσινη οικονομία με στόχο
την σταδιακή αύξηση του δείκτη Πράσινων Στοιχείων Ενεργητικού και του δείκτη
Πράσινων Ενυπόθηκων Δανείων.

Τέλος, εκτιμώντας την αξία της ισότητας των δυο φύλων, το Συγκρότημά της θα
στηρίξει την αύξηση της συμμετοχής γυναικών στα Ανώτερα Διευθυντικά επίπεδα, στα
επόμενα χρόνια, με στόχο οι γυναίκες να εκροσωπούν τουλάχιστο το 30% των
Ανώτερων Διευθυντικών θέσεων [Εκτελεστική Επιτροπή (EXCO) και Διευρυμένη
Εκτελεστική Επιτροπή (Extended EXCO)] μέχρι το 2030.

Θα σας κρατούμε ενήμερους για την πρόοδο των έργων ESG που έχουν ξεκινήσει
προκειμένου να πετύχουμε τους πιο πάνω πρωταρχικούς στόχους που αφορούν όλους μας.

E D I T O R I A L

Beyond

H Τράπεζα είναι αποφασισμένη
να ηγηθεί της μετάβασης της
Κύπρου σε ένα βιώσιμο μέλλονΤι είναι οι 17 Στόχοι

Βιώσιμης Ανάπτυξης
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Χρήσιμοι Όροι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Η Ουδετερότητα Άνθρακα που αποτελεί στόχο
της Τράπεζας μέχρι το 2030, είναι η μείωση και η
εξισορρόπηση (μέσω συνδυασμού επενδύσεων
αντιστάθμισης ή πιστώσεων έναντι των
εκπομπών) των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου από ίδιες δραστηριότητες.
Η επίτευξη Καθαρού Μηδενικού Ισοζυγίου που
αποτελεί στόχο της Τράπεζας μέχρι το 2050
σημαίνει, μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, μέσω μέτρων μείωσης και
αντιστάθμισης για την επίτευξη καθαρών
μηδενικών εκπομπών.

Η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
είναι μέρος των προτεραιοτήτων της Τράπεζας η
οποία προκειμένου να διασφαλίσει την επίτευξη των
στόχων της, έχει καταρτίσει ένα μακροπρόθεσμο
πλάνο που καλύπτει την απαλλαγή από τις
ανθρακούχες εκπομπές από τις δικές της
δραστηριότητες και του χαρτοφυλακίου της. H
Τράπεζα δεσμεύεται για Ουδετερότητα Άνθρακα
καθώς και για την επίτευξη Καθαρού Μηδενικού
Ισοζυγίου (Net zero):

Χρήσιμοι Όροι
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) είναι μία δέσμη
στόχων που θεσπίστηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών. Αποτελούν ένα κοινό παγκόσμιο όραμα, μια
οικουμενική ατζέντα με τα βήματα που πρέπει να
ακολουθήσουμε προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν
καλύτερο, δικαιότερο, ειρηνικότερο κόσμο με περισσότερη
ευημερία για όλους. Είναι πλέον γνωστοί ως Παγκόσμιοι
Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Περιλαμβάνουν 17 στόχους
και 169 συνδεόμενους υπό-στόχους. Οι ΣΒΑ αναμένονται να
υλοποιηθούν με ορίζοντα το 2030 και για τον λόγο αυτό
περιγράφονται και με τον όρο Agenda 2030. Όλοι μας
συμμετέχουμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας ως κράτη, έθνη,
κοινότητες, οργανισμοί, επιχειρήσεις αλλά και πολίτες και
κάθε φορά που υλοποιούμε μια δράση ή μια πρωτοβουλία
μπορούμε να «τσεκάρουμε» τη λίστα μας και να
παρακολουθούμε την πρόοδο που έχουμε κάνει. 

Sustainability
Explained

Νέα και Δράσεις της Τράπεζας

Το SupportCY, απέκτησε το δικό του «Σπίτι», στο κέντρο της Λευκωσίας στην πλατεία Ελευθερίας, εγκαινιάζοντας έναν πλήρως
εξοπλισμένο τεχνολογικά χώρο, ο οποίος θα στεγάζει στο εξής τις λειτουργίες του SupportCY με στόχο την διευκόλυνση των
μελών, αλλά και του κοινού.
Συνεχίστηκε η στρατηγική συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Δύναμη, την Αστυνομία και άλλες κρατικές
υπηρεσίες μέσω διάφορων ασκήσεων και εκπαιδεύσεων του νεοσύστατου Σώματος Εθελοντών του SupportCY, με στόχο την
πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών και κρίσεων. 

SupportCY: Η φιλοσοφία του προωθεί τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 17, δηλαδή της συνεργασίας.

W E  C A R E  F O R  T H E  E N V I R O N M E N T

Fit for 55

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΕΕ έθεσε στον εαυτό της τον δεσμευτικό στόχο να επιτευχθεί κλιματική
ουδετερότητα έως το 2050. Ως ενδιάμεσο βήμα προς την κλιματική ουδετερότητα, τον Δεκέμβριο του 2020, το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο συμφώνησε να αναβαθμίσει την εθνικά καθορισμένη συμβολή της ΕΕ, δηλαδή τον κλιματικό της στόχο για το 2030,
αυξάνοντας τον στόχο μείωσης των εκπομπών από 40% σε τουλάχιστον 55% (net) έως το 2030. Ο νέος στόχος του 2030
ενσωματώθηκε πρόσφατα στον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και αποτελεί τον γενικό στόχο του πακέτου «Fit for 55».

Στην ομιλία της η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε: «Η Ευρώπη είναι η πρώτη ήπειρος που
παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική για να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες μας για το κλίμα. Έχουμε τον στόχο, αλλά
τώρα παρουσιάζουμε έναν οδικό χάρτη για το πώς θα φτάσουμε εκεί. Το σχέδιό μας έχει ως στόχο να συνδυάσει τη μείωση
των εκπομπών με μέτρα για την προστασία της φύσης, αλλά και να θέσει τις θέσεις εργασίας και την κοινωνική ισορροπία στην
καρδιά αυτής της μεγάλης αλλαγής».

Παρότι ο στόχος 55% είναι πιο φιλόδοξος από τον προηγούμενο του 40%, σύμφωνα πάντα με τους επιστήμονες, εξακολουθεί
να είναι πολύ χαμηλός για να συγκρατήσει την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας στον 1,5°C. 

Για ιδέες, σχόλια και προτάσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Sustainability & CSR Unit, Corporate Affairs

Μάριος Βαλιαντής 
Manager Project Portfolio & Budget Μanagement, Τράπεζα Κύπρου

Banking

IDEA: Το μεγαλύτερο κέντρο καινοτομίας και επιχειρηματικής στήριξης στην Κύπρο:

Ολοκληρώθηκε ο 7ος κύκλος υποβολής αιτήσεων.
Παρουσίασε τις ιστορίες διάφορων επιτυχημένων start-ups στα ΜΜΕ. 
Ισχυροποίησε περαιτέρω τη δράση του μέσω της ανάδειξης τεσσάρων γυναικών-επιχειρηματιών του IDEA στο Emboldened
Women Business Leaders 2022, έναν θεσμό που ηγείται της επιχειρηματικής αλλαγής στον τόπο μας.

Σε ειδική τελετή, παραδόθηκε στην Εκτελεστική Διευθύντρια του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου το ποσό των €26.215, το οποίο
συγκεντρώθηκε από την ομάδα δρομέων της Τράπεζας Κύπρου, κατά την περίοδο 2020-2021, με τη συμμετοχή τους σε
Μαραθώνιους εντός και εκτός Κύπρου, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη συνεισφορά, την ευαισθησία και την αλληλεγγύη της ομάδας.


