
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) κατατάσσει τα κτήρια σε ενεργειακές
κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η,
όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα
κτήρια ή τις κτηριακές μονάδες με την πιο
υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το
ΠΕΑ πληροφορεί σχετικά με την εκτιμώμενη
ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τις ετήσιες
εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας και τη
συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών
του κτηρίου. Το ΠΕΑ, σύμφωνα με την
Κυπριακή νομοθεσία, θα είναι υποχρεωτικό
προκειμένου ένας ιδιώτης ή μια επιχείρηση
να μπορεί είτε να ξεκινήσει μια κατασκευή,
είτε να ανακαινίσει και να αναβαθμίσει ένα
κτήριο ή μια κατοικία. 

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο
προώθησης της πράσινης οικονομίας και
των επενδύσεων σε καθαρές πηγές
ενέργειας, θα συνδέει τις
χρηματοδοτήσεις σχετικών πράσινων
προϊόντων με την κατάθεση ΠΕΑ. Η
Τράπεζα έχει ήδη σχεδιάσει και διαθέτει
πράσινα δάνεια για ανακαίνιση και
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών με
προϋπόθεση την προσκόμιση ΠΕΑ.
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Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι
οικογενειακές ενεργειακές ανάγκες
καλύπτονται με φωτοβολταϊκά, οι
μετακινήσεις μας με ηλεκτρικό
αυτοκίνητο, για τις ενεργοβόρες
ηλεκτρικές συσκευές (π.χ. πλυντήριο)
χρησιμοποιούνται έξυπνοι
χρονοδιακόπτες σε ώρες μη
ενεργειακής αιχμής και όπου είναι
εφικτό οι ηλεκτρικές συσκευές δεν
είναι συνέχεια συνδεδεμένες με το
δίκτυο.
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Η μείωση της κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος με λάμπες
LED και η χρήση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας με την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάνελ
είναι μερικά από τα μέτρα που έχω
υιοθετήσει ώστε να συμβάλω σε
αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Παγκράτιος
Τσιαμπρής
Assistant Officer
Corporate Management 
 Corporate
Management Nicosia  

Well at Work - #BoCChallenge
Οι δικοί μας άνθρωποι αποδέχτηκαν την πρόσκληση για ένα υπαίθριο παιχνίδι ανάπτυξης ομαδικότητας, που
οργανώθηκε στο πλαίσιο δράσεων του προγράμματος ευεξίας του προσωπικού μας «Well at Work». Παράλληλα,
τιμώντας τον μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού (Οκτώβριος) προσφέρθηκε, για κάθε
συμμετέχοντα, συμβολικό ποσό στην Europa Donna Κύπρου.

SupportCY για το περιβάλλον
Σε μια ιδιαίτερη και δύσκολη αντιπυρική περίοδο και φέτος, το SupportCY με το Σώμα Εθελοντών του ενίσχυσε το έργο
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών στον τομέα της πρόληψης και έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιών
με πέραν των 30 προγραμματισμένων μηχανοκίνητων και πεζοπόρων περιπολίων αλλά και με έκτακτες περιπολίες.
Επιπρόσθετα, το Σώμα Εθελοντών παρείχε υποστήριξη με πυροσβεστικό όχημα και εξοπλισμό στην αντιμετώπιση πέραν
των 12 πυρκαγιών παγκύπρια.
 
Φεστιβάλ Τεχνών FANEROMENI22
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα από τα μέσα Ιουνίου μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου διοργάνωσε ξανά στο υπαίθριο του θέατρο, το
πολυδιάστατο, διαδραστικό φεστιβάλ τεχνών FANEROMENI22, φιλοξενώντας μια σειρά από παραστάσεις θεάτρου,
μουσικής, χορού και κινηματογράφου.

Eurolife - Κάνε το πρώτο βήμα
«Κάνοντας το πρώτο βήμα… τα μέτρα γίνονται χιλιόμετρα και η άθληση, τρόπος ζωής». Με αυτό το μήνυμα η Eurolife,
στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, εξήγγειλε συνεργασία με το Δρό.Με.Α. Racing, με κοινό στόχο την
προώθηση της άθλησης ως τρόπο για μια υγιή ζωή.
 
Γενικές Ασφάλειες - Κάποιος σε περιμένει στο σπίτι
Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής
Υπευθυνότητας των Γενικών Ασφαλειών. Η εκστρατεία ενημέρωσης «Κάποιος σε περιμένει στο σπίτι» ανακοινώθηκε
πρόσφατα μέσα από τρεις ταινίες που ξεδιπλώνουν τον ανθρώπινο πόνο, όπως αυτός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια
των ανθρώπων που αναλαμβάνουν το δύσκολο έργο της διάσωσης μετά από ένα αυτοκινητικό δυστύχημα.

Μεριμνήστε για τη σωστή
ρύθμιση, τη συντήρηση και τον
καθαρισμό του καυστήρα 
Εξαερώνετε τακτικά τα
καλοριφέρ 
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία το
καλοκαίρι στους 25-28°C και
τον χειμώνα στους 20-23°C για
θέρμανση
Τοποθετήστε διπλά τζάμια στα
παράθυρα
Χρησιμοποιήστε λάμπες
εξοικονόμησης ενέργειας (LED)
Μην αφήνετε όλο το βράδυ τις
συσκευές για φόρτιση

Το συχνό άνοιγμα-κλείσιμο
του φούρνου οδηγεί σε
απώλεια θερμότητας μέχρι
20%
Αν τα μαγειρικά σκεύη δεν
εφαρμόζουν καλά στις εστίες
μπορεί να έχετε 20-30%
κατανάλωση περισσότερης
ενέργειας 
Επιλέξετε μια χύτρα ταχύτητας
για εξοικονόμηση από 30-60%
έως και 80% χρόνο
Ρυθμίστε το θερμοστάτη του
ψυγείου στους 7 βαθμούς για
συντήρηση και του καταψύκτη
στους –18°C για 15%
εξοικονόμηση ρεύματος

Γεμίζετε πάντα το πλυντήριο
ρούχων/ πιάτων και για τις
μισές ποσότητες
χρησιμοποιείτε το οικονομικό
πρόγραμμα
Επιλέγετε χαμηλή θερμοκρασία
στο πλυντήριο ρούχων, χωρίς
πρόπλυση 
Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε
το σίδερο καταναλώνετε
ενέργεια, συνεπώς φροντίστε
να σιδερώνετε όλα τα ρούχα
μαζί.

Στο σπίτι:

Στην κουζίνα:

Στο πλύσιμο:

W H A T ’ S  N E W

Έχω προσαρμόσει την
καθημερινότητα μου αρκετά.
Προχώρησα στην τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών στο σπίτι, κλείνω
τις ηλεκτρικές συσκευές (όχι stand
by) περιλαμβανομένου και του Η/Υ
στο γραφείο και έχω περιορίσει τη
χρήση του αυτοκινήτου όπου είναι
δυνατόν καθώς και τη χρήση
κλιματιστικού.

«Ποιες αλλαγές έχετε υιοθετήσει στην
καθημερινότητά σας ώστε να αντιμετωπίσετε την
ενεργειακή κρίση;»
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Λεόντιος Τσέλεπος

 Legal Advisor SEM ,
 Specialised Enforcement
Management
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Μάγδα Κυριάκου

Branch Manager  FM 
 Κατάστημα Κάτω
Πολεμιδιών

Έχουμε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό
σύστημα στο σπίτι μας με στόχο την
εξοικονόμηση και τη μείωση του
λογαριασμού ρεύματος. Ρυθμίζουμε
τις συσκευές κλιματισμού στους 24
βαθμούς. Το τελευταίο αυτοκίνητο
που αγοράσαμε είναι φιλικό προς το
περιβάλλον για μείωση στην εκπομπή
ρύπων.

Οι συνεχιζόμενες παγκόσμιες προκλήσεις, καθιστούν επιτακτική την ανάληψη
δράσης με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο τραπεζικός κλάδος διαδραματίζει
περισσότερο από ποτέ κομβικό ρόλο στην προώθηση μιας πράσινης οικονομίας,
μέσω της ανάπτυξης στοχευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και της
χρηματοδότησης πράσινων έργων.

Στην Τράπεζα Κύπρου είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε μέρος αυτής της
εξέλιξης, και να στηρίξουμε έμπρακτα την πολιτεία στην εφαρμογή της
στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, στο πλαίσιο της πρόσφατης
Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ και τους πελάτες μας στην πράσινη μετάβαση. 
Διαθέτουμε μια σειρά προϊόντων που σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για
χρηματοδότηση της ‘πράσινης’ ανακαίνισης κατοικιών και επιχειρήσεων, τη
μετάβαση σε πράσινη ενέργεια (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκών), την αγορά
συστημάτων θέρμανσης με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και την αγορά
αυτοκινήτων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον (π.χ. υβριδικά, ηλεκτρικά
αυτοκίνητα).

Αναγνωρίζοντας πως η βιωσιμότητα αποτελεί σημαντική επιχειρηματική
προτεραιότητα και λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο μας, θα συνεχίσουμε να
εμπλουτίζουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στόχος μας παραμένει να
συνεχίσουμε να στηρίζουμε καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες με θετικό
κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο.

E D I T O R I A L

Beyond

Οι έννοιες "Κίνδυνος
Μετάβασης" και "Φυσικός
Κίνδυνος"
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Q&A Δράσεις Εξοικονόμησης
Ενέργειας

Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Πιστοποιητικά Ενεργειακής
Απόδοσης και η σημασία τους για
την Τράπεζα

Η κλιματική αλλαγή διαταράσσει την
καθημερινότητά μας, τη λειτουργία των
επιχειρήσεων και ολόκληρες οικονομίες. Οι
κίνδυνοι και οι επιπτώσεις από την κλιματική
αλλαγή αν και κάθε άλλο παρά αμελητέοι, δεν
είναι επαρκώς κατανοητοί. 

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κλιματική
αλλαγή διακρίνονται σε δύο ευρύτερες
κατηγορίες: 

A. Ο Φυσικός Κίνδυνος (physical risk) εκφράζει
τις οικονομικές απώλειες που μπορεί να έχει μία
επιχείρηση εξαιτίας της αλλαγής των κλιματικών
συνθηκών, όπως αύξηση/μείωση της μέσης
θερμοκρασίας ή της μέσης βροχόπτωσης, άνοδος
της στάθμης της θάλασσας, έντονα καιρικά
φαινόμενα, όπως καύσωνες, πλημμύρες κ.ά.

B. Ο Κίνδυνος Μετάβασης (transition risk)
συνίσταται από τις πρόσθετες δαπάνες που
αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στο πλαίσιο
μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών άνθρακα. Ο Κίνδυνος Μετάβασης
οφείλεται στην αναμόρφωση του κανονιστικού
πλαισίου, στους κινδύνους που απορρέουν από
τις νέες τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, στις
μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς,
των προτιμήσεων των καταναλωτών κ.ά.

Sustainability
Explained

Νέα και Δράσεις της Τράπεζας

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

COP27 – Διάσκεψη των Μερών για το Κλίμα 
Ένα χρόνο μετά τη Γλασκόβη, ηγέτες και εκπρόσωποι 190 χωρών έδωσαν το παρόν τους στην 27η Διάσκεψη των Μερών για το
Κλίμα (COP27), στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με την ελπίδα για νέες δεσμεύσεις κατά της κλιματικής αλλαγής και συμφωνία
μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών για το κρίσιμο θέμα της χρηματοδότησης. Η COP27 που ξεκίνησε στις 6 Νοεμβρίου,
έθεσε στο τραπέζι τέσσερις κύριους στόχους: 
1. την τήρηση του στόχου του 1,5 βαθμού για την υπερθέρμανση του πλανήτη, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, 
2. τηv κατάρτιση ενισχυμένου διεθνούς θεματολογίου δράσης για την προσαρμογή,
3. την επισκόπηση της προόδου στην κινητοποίηση 100 δισ. δολαρίων ετησίως έως το 2025 για να στηριχθούν οι
αναπτυσσόμενες χώρες στον αγώνα κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, καθώς και
4. την εξασφάλιση της απαιτούμενης εκπροσώπησης όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ιδιαίτερα τις ευάλωτες κοινότητες)
στην COP27. 
Ιδιαίτερη σημασία είχε η έκκληση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, ο οποίος ανέφερε πως «εάν οι πλούσιες χώρες δεν
καταφέρουν να καταλήξουν σε μια ιστορική συμφωνία για το κλίμα με τις φτωχές, τότε θα είμαστε καταδικασμένοι». Με τον
τρόπο αυτό, επεσήμανε ότι οι ανεπτυγμένες χώρες απέτυχαν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου όσο γρήγορα
χρειαζόταν και δεν υλοποίησαν τη δέσμευση για οικονομική βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ύψους 100 δισ.
δολαρίων το χρόνο. Αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν καθόλου φιλόδοξα, ως προς τη μείωσή των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, στα θετικά μετράει η δημιουργία ταμείου για την κάλυψη των απωλειών και των ζημιών που έχουν υποστεί οι
ιδιαίτερα ευάλωτες χώρες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. 

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

Μάριος Βαλιαντής 
Manager Project Portfolio & Budget Μanagement, Τράπεζα Κύπρου
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Τι σημαίνουν οι έννοιες
«κίνδυνος μετάβασης» και
«φυσικός κίνδυνος»

Η Τράπεζα ως αρωγός της πράσινης
επιχειρηματικότητας στην Κύπρο
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