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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
• Υγεία & Ασφάλεια
• Νομοθεσία & Κανονισμοί
• Κλιματική Αλλαγή
• Διαχείριση Κινδύνων

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
• Εργασία
• Εκπαίδευση & Ανάπτυξη
• Επιχειρηματικότητα
• Διακυβέρνηση & Κοινωνία
• Χρηματοδοτήσεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
• Διαχείριση φυσικών                                                           
πόρων
• Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Ενεργειακή Ασφάλεια

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

… «Η ανάπτυξη που 
ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες του παρόντος 
χωρίς να υπονομεύει την 
ικανότητα των 
μελλοντικών γενεών να 
ανταποκριθούν στις δικές 
τους»
Brundtland Report (1987)

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

●Ίσες ευκαιρίες

●Ανθρώπινα 
δικαιώματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

●Σταθερότητα

●Ανάπτυξη

●Υπεύθυνη διακυβέρνηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων

● Μείωση 
εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου
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• Σεπτέμβριος 2015 : 17 Παγκόσμιοι Στόχοι (Sustainable Development Goals) και η Agenda 2030 για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη υιοθετούνται από τα κράτη -μέλη των Ηνωμένων Εθνών σε μία ιστορική σύνοδο κορυφής
των Η.Ε.

• Οκτώβριος 2015 : Στη διάρκεια του COP21 στο Παρίσι συνάπτεται, μεταξύ 195 κρατών, η πρώτη παγκόσμια
συμφωνία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (Paris Agreement), η οποία τίθεται σε ισχύ στις 4
Νοεμβρίου 2016. Η συμφωνία αυτή τα κράτη δεσμεύονται για μείωση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας
κάτω από 2oC, (σε σχέση με τη θερμοκρασία στην προβιομηχανική εποχή), με επιθυμητό στόχο τον 1,5οC.

• Δεκέμβριος 2015 : Το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board-FSB), υπό τους
G20, αναθέτει σε ομάδα εργασίας (Task Force on Climate –related Financial Disclosures-TCFD) τη σύνταξη
πλαισίου αναφοράς ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να παρουσιάζουν με διαφάνεια τις στρατηγικές τους
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η τελική έκθεση παραδίδεται τον Ιούλιο του 2017. Υπάρχει
ειδική αναφορά (συμπληρωματικός οδηγός) στο πώς πρέπει οι τράπεζες να αποκαλύπτουν τις στρατηγικές
τους για την κλιματική αλλαγή.
Οι συστάσεις έχουν προς το παρόν εθελοντικό χαρακτήρα.

Σεπτέμβριος 2015 

SDGs

Οκτώβριος 2015

COP 21-Paris 
Agreement 

Δεκέμβριος 2015  

TCFD

Ιανουάριος 2018

HLEG Final Report
Σεπτέμβριος 2017 

EBF TF report 

Μάρτιος 2018

EU Action Plan on 
Sustainable Finance

Ιούλιος 2017  

TCFD  Final Report 
HLEG Interim Report

Δεκέμβριος 2016  

HLEG

Ευρωπαϊκό & Διεθνές Πλαίσιο  για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη
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• Δεκέμβριος 2016 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει την Ομάδα Έργου Υψηλών Αντιπροσώπων για την αειφόρο
οικονομία (EU High Level Expert Group on Sustainable Finance-HLEG) με σκοπό την υποβολή προς αυτήν (ΕΕ),
σχετικών - με θέματα sustainable finance – συστάσεων. Η Ομάδα Έργου καταθέτει ενδιάμεση έκθεση τον Ιούλιο
2017 και την τελική της έκθεση τον Ιανουάριο 2018.

• Σεπτέμβριος 2017 : Η ομάδα Task Force on Green Finance, που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική
Ομοσπονδία (European Banking Federation-EBF), δημοσιεύει έκθεση με τίτλο “Towards a green finance
framework”. Στην έκθεση γίνεται αναφορά στον ρόλο των τραπεζών σχετικά με την υποστήριξη και
χρηματοδότηση που πρέπει να παρέχουν στο νέο μοντέλο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης καθώς και στην
ορθή και ολιστική αξιολόγηση των κινδύνων και ειδικά όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή.

• Μάρτιος 2018 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βασιζόμενη στις συστάσεις της τελικής έκθεσης του HLEG, εκπονεί
Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Οικονομία (Action Plan on Sustainable Finance), το οποίο παρουσιάζει στις 22
Μαρτίου 2018 στο High-level Conference με τίτλο “Financing sustainable growth” που οργανώνει προς το σκοπό
αυτό στις Βρυξέλλες.

• Δεκέμβριος 2018 : Θα πραγματοποιηθεί στο Katowice της Πολωνίας, η επόμενη παγκόσμια διάσκεψη (COP24)
για την κλιματική αλλαγή.

Δεκέμβριος 2015  

TCFD
Ιανουάριος 2018

HLEG Final Report
Σεπτέμβριος 2017 

EBF TF report 

Μάρτιος 2018

EU Action Plan on 
Sustainable Finance

Ιούλιος 2017  

TCFD  Final Report 
HLEG Interim Report

Δεκέμβριος 2016  

HLEG

Ευρωπαϊκό & Διεθνές Πλαίσιο  για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη

Δεκέμβριος  
2018

COP 24
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Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης- SDGs
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Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας που 
διέπουν τη λειτουργία του, τη στοχοθεσία και τις στρατηγικές προτεραιότητές του, και 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αναλύσεων ουσιαστικότητας (2013 – 2017), εστιάζει 
στην ενίσχυση των παρακάτω 11 Στόχων: 

Τράπεζα Πειραιώς - SDGs
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Μάρτιος 2018 :

➢ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το Σχέδιο Δράσης για τη χρηματοδότηση της
αειφόρου ανάπτυξης.

➢ Το Σχέδιο Δράσης αποτελείται από 10 δράσεις και επικεντρώνεται σε τρεις στόχους :

• την στροφή κεφαλαίων προς αειφόρες επενδύσεις μέσα από μια μακροπρόθεσμη
προοπτική αειφόρου ανάπτυξης

• τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από την κλιματική
αλλαγή

• τη δημιουργία πλαισίου ανάπτυξης της αειφόρου οικονομίας που θα διέπεται από
διαφάνεια, μέσω δομημένης πληροφόρησης της αγοράς

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη
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Δράση 1

Καθιέρωση ευρωπαϊκού 
συστήματος ταξινόμησης για 

αειφόρες δραστηριότητες

Δράση 2 

Δημιουργία προτύπων και 
σήμανσης για οικολογικά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Δράση 3 

Προώθηση των επενδύσεων σε 
αειφόρα έργα

Δράση 4 

Ενσωμάτωση της διάστασης της 
αειφορίας κατά την παροχή 

χρηματοοικονομικών συμβουλών

Δράση 5

Ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης 
της αειφορίας

Δράση 6

Καλύτερη ενσωμάτωση της 
διάστασης της αειφορίας στις 

πιστοληπτικές αξιολογήσεις και 
στην έρευνα αγοράς

Δράση 7 

Αποσαφήνιση των καθηκόντων 
των θεσμικών επενδυτών και των 

διαχειριστών περιουσιακών 
στοιχείων

Δράση 8 

Ενσωμάτωση της διάστασης της 
αειφορίας στις απαιτήσεις 

προληπτικής εποπτείας

Δράση 9 

Ενίσχυση της δημοσιοποίησης και 
της θέσπισης λογιστικών κανόνων 

σε σχέση με την αειφορία

Δράση 10 

Προώθηση της εταιρικής 
διακυβέρνησης με γνώμονα την 

αειφορία και μετριασμός της 
βραχυπρόθεσμης προσέγγισης 

στις κεφαλαιαγορές

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη
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World Business Council For Sustainable Development (WBCSD)
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Εξέλιξη Green Banking & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Πολιτική
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης από 
Δ.Σ.

Δημιουργία 
Μονάδας 
Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων

ΤρΠ: Τελικός 
δικαιούχος Γ ΚΠΣ

Δημιουργία 
πρώτου πράσινου 
τραπεζικού 
προϊόντος για 
ιδιώτες και 
επιχειρήσεις

Η Περιβαλλοντική 
διάσταση 
περιλαμβάνεται 
στο Καταστατικό 
της ΤρΠ

Λειτουργεί το 1ο 

Πράσινο Τραπεζικό 
Κατάστημα στη ΝΑ 
Ευρώπη στην Αθήνα

Δημιουργία του τομέα
Green Banking

ΤρΠ: Ενδιάμεσος 
φορέας 

διαχείρισης

Η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. 
εξελίσσεται σε R&D 
περιβαλλοντικών 
επενδύσεων

Το ΔΣ εγκρίνει τη 
στρατηγική για 
την κλιματική 

αλλαγή

Δημιουργία 
Green Banking 

Portal

Δημιουργία νέων 
προϊόντων & 
Υπηρεσιών
(Πράσινη Κίνηση, 
βιολογική & 
υπεύθυνη γεωργία, 
ΣΠΔ, κα)

Ανάπτυξη συνεργασιών 
με φορείς

Νέα επιχ. δάνεια
Green Επιχειρείν 

για  Εξοικονόμηση 
Ενέργειας και
Net-Metering

ESMS
Environmental

& Social
Mngmnt system

Συνεργασία με 
EBRD

Δημιουργία 
360o funding

Δημιουργείται το 
Σύστημα 
Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης

Η Τράπεζα Πειραιώς 
πιστοποιείται κατά 
EMAS και ISO 14001

Το πρώτο 
συγχρηματοδοτούμενο 

Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για 
περιβαλλοντική 

διαχείριση

Η μόνη 
Ελληνική 
Τράπεζα που 
συμμετέχει στο 
πρόγραμμα 
PF4EE

Έκδοση 
καλυμμένου 
ομολόγου με 
συμμετοχή των 
Αναπτυξιακών 
Φορέων

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PF4EE

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWj7WktKfOAhWEXBQKHVIIBRAQjRwIBw&url=http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/grafeiotypou/publicity/flags_logos/kps_logo.htm&bvm=bv.128987424,bs.2,d.d2s&psig=AFQjCNFm0r5Z1xvi876xMv6HEXE0KsstZw&ust=1470387928070250
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€ 1,733 δισ.

€ 350 εκατ. EIB Covered Bond 
€ 90 εκατ. Group Loan 
€ 30 εκατ. Trade finance I
€ 50 εκατ. Trade finance II
€ 100 εκατ. ΕΙΒ loans for SME’s & Midcaps I
€ 100 εκατ. Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)

€ 50 εκατ. JEREMIE
€ 500 εκατ. COSME
€ 100 εκατ. InnovFin

€ 170 εκατ. ΤΕΠΙΧ
€ 40 εκατ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΙΙ € 99,3 εκατ. IFG

€ 50 εκατ. Trade finance

€ 4 εκατ. Εξωστρέφεια

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Συμβάσεις Συνεργασίας με Αναπτυξιακούς Φορείς
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Ονομασία Περιγραφή Χαρακτηριστικά

Green Στεγαστικό για 
ιδιώτες

Χρηματοδότηση ιδιωτών για αγορά ή κατασκευή ενεργειακής κατοικίας
Έκπτωση περιθωρίου ανάλογα με την 
ενεργειακή κλίμακα της κατοικίας

Επισκευαστικό Green με 
εξασφάλιση για ιδιώτες

Χρηματοδότηση ιδιωτών για i) αγορά & εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων
(net-metering) ii) επισκευή κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης

Επισκευαστικό δάνειο από €10.000 
έως €200.000

Green Καταναλωτικό για 
ιδιώτες

Χρηματοδότηση ιδιωτών για i) αγορά & εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων
(net-metering) ii) υλοποίηση πράσινων τεχνικών παρεμβάσεων iii) 
αγορά πράσινων οικοσκευών iv) αγορά πράσινων μεταφορικών μέσων

Καταναλωτικό δάνειο από €1.500 έως 
€20.000

Πειραιώς Green Επιχειρείν 
-Ενεργειακή Αναβάθμιση
ΜΜΕ

Χρηματοδότηση ΜΜΕ για εξοπλισμό και παρεμβάσεις με σκοπό την 
ενεργειακή αναβάθμιση επαγγελματικών και εμπορικών χώρων

Μ/Π δάνειο έως €200.000

Πειραιώς Green Επιχειρείν 
- Ενεργειακός 
Συμψηφισμός ΜΜΕ

Χρηματοδότηση ΜΜΕ για την αγορά και εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων
(Net Metering)

Μ/Π δάνειο έως €200.000

Συμβουλευτικές
υπηρεσίες «Going Green» 

Υπηρεσίες προς ΜΜΕ και οργανισμούς ολοκληρωμένων πρασινων 
μελετων και πιστοποιήσεων 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  
Ενεργειακές μελέτες
Ανθρακικό αποτύπωμα 
Green Key & Travelife

Υπηρεσίες διαχείρισης 
αποβλήτων και νερού

Υπηρεσίες προς ΜΜΕ και οργανισμούς ολοκληρωμένων λύσεων 
διαχείρισης αποβλήτων και νερού 

Υπηρεσία μέσω ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ

Green Προϊόντα & Υπηρεσίες

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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Ονομασία Περιγραφή Χαρακτηριστικά

ΕΙΒ - Loan for 
SMEs & MidCaps

Συμφωνία με την ΕΙΒ για παροχή δανείων ειδικού σκοπού στην Τράπεζα, με σκοπό τη 
χορήγηση επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε ΜΜΕ και Midcaps

Μ/Π και Κ/Κ έως €12,5 εκατ.

IfG - Institution for 
Growth

Συμφωνία με το IfG για παροχή δανείων ειδικού σκοπού στην Τράπεζα, με σκοπό τη 
χορήγηση επιχειρηματικών δανείων με ευνοϊκούς όρους σε ΜΜΕ

Μ/Π και Κ/Κ έως €5.000.000

EBRD - Trade 
Finance Facility

Παροχή εγγυήσεων της EBRD στην Τράπεζα, για την προώθηση των εργασιών 
εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων

Εγγυητικές επιστολές
Ενέγγυες πιστώσεις

EIF – COSME Εγγύηση του EIF για επιχειρηματικά δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις 50% εγγύηση σε δάνεια έως €150χιλ

EIF – InnovFin
Εγγύηση του EIF για επιχειρηματικά δάνεια σε ΜΜΕ και small Midcaps με στοιχεία 
καινοτομίας

50% εγγύηση σε δάνεια έως €7,5εκατ.

ΟΑΕΠ 
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)

K/K έως €1.000.000

ΕΣΠΑ 2014 – 2020
/ Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Στήριξης

Υπηρεσίες για πελάτες ενταγμένους σε επιδοτούμενα προγράμματα, με σκοπό την 
επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου

Ε/Ε Προκαταβολής

Μ/Π δάνειο

Κ/Κ έναντι επιχορήγησης 

Αναπτυξιακός
Νόμος Ν. 
4399/2016

Υπηρεσίες για πελάτες ενταγμένους σε επιδοτούμενα προγράμματα, με σκοπό την 
επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου

Κ/Κ έναντι επιχορήγησης 

Μ/Π δάνειο

Υπηρεσίες υποστήριξης

Προϊόντα & υπηρεσίες επιχειρήσεων σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς
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Ονομασία Περιγραφή Χαρακτηριστικά Ποσό

ΕΤΕΑΝ - Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας 
ΙΙ

Συγχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων  
Μ/Π επενδυτικό και Κ/Κ μονιμότερου 
χαρακτήρα

€800εκατ. 
(για όλες τις 
Τράπεζες)

EIB - Trade Finance 
Facility

Παροχή εγγυήσεων της EIB στην Τράπεζα, για την προώθηση των 
εργασιών εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων

Εγγυητικές επιστολές
Ενέγγυες πιστώσεις

€50εκατ.

EIB - PF4EE
Συνδυαστικό εργαλείο ειδικού σκοπού με σκοπό την κινητοποίηση 
επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων & 
παραγωγής για ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιο.

80% εγγύηση σε δάνεια έως €5εκατ., 
με portfolio cap 20% και παροχή 
ρευστότητας

€100εκατ.

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Προϊόντα & υπηρεσίες επιχειρήσεων σε συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς



15 Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία

με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

και το ταμείο LIFE

✓ Πιλοτικό πρόγραμμα με δωρεάν τεχνική 

βοήθεια

✓ 10 συμβάσεις σε όλη την Ευρώπη

✓ 1 σύμβαση στην Ελλάδα

Συνολικό ποσό 
χαρτοφυλακίου 100 εκατ. €

info

Συνδυαστικό πρόγραμμα παροχής 

εγγύησης και ρευστότητας από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) 

και το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ, στην 

Τράπεζα Πειραιώς.

Σκοπός είναι η χορήγηση δανείων με 

ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις για 

την υλοποίηση επενδύσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης

Τι είναι ?

Private Finance for Energy Efficiency- PF4EE
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Δικαιούχοι

• Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και μεγέθους για την υλοποίηση επένδυσης που θα 

οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΕ)

Χαρακτηριστικά

• Εγγύηση από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EIB - LIFE

• Ρευστότητα ΕΙΒ (ευνοϊκό επιτόκιο & απαλλαγή εισφοράς Ν. 128/75)

• Ύψος δανείου: €40.000 – €5.000.000 (αν αφορά κτήριο)

• Ύψος δανείου: €40.000 – €1.125.000 (εξωτερικό φωτισμό ή αντλιοστάσια )

• Π/Υ επένδυσης: έως €10 εκατ.

Συνολικό Χαρτοφυλάκιο

• Έως €100 εκ

Χαρακτηριστικά Δανείου - PF4EE

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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Joint European Support for Sustainable Investment in Urban Areas- “JESSICA "

H Τράπεζα Πειραιώς το 2016 διαχειρίστηκε με επιτυχία € 40 εκατ. κεφαλαίων του JESSICA
(«Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές») για τη
χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης, υπό την ιδιότητά της ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης
(ΤΑΑ) για τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Στόχος της Τράπεζας ήταν και παραμένει αφενός η ενίσχυση του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
στην υιοθέτηση νέων, καθαρότερων τεχνολογιών για τη δημιουργία πολλαπλασιαστικού
αποτελέσματος στη ζωή των κατοίκων αφετέρου η συνεισφορά στη μόχλευση ιδιωτικών
κεφαλαίων και στη μεγιστοποίηση του κοινωνικοοικονομικού οφέλους

Εντός του 2018 αναμένεται η συμμετοχή της Τράπεζας στο Infra FoF (Infrastructure
Fund of Funds), με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση επενδύσεων σε καθαρές
τεχνολογίες.

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε ενεργά και με επιτυχία, στα 2 προγράμματα
Εξοικονόμησης Ενέργειας για τα Νοικοκυριά πετυχαίνοντας τη διαχείριση περίπου του
30% των αιτήσεων που κατατέθηκαν στο 1ο πρόγραμμα.

Αν και το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, η συμμετοχή της
Τράπεζας στο σύνολο των αιτήσεων αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη.

Και στα 2 προγράμματα, η ισχυρή τεχνογνωσία της Τράπεζας στην πράσινη
επιχειρηματικότητα βοήθησε στην γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των
πελατών/ δικαιούχων, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση
στα αιτήματα τους.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ I & II 

info

Η ΤΠ έχει τη δυνατότητα πρόσθετης 
χρηματοδότησης για επιπλέον επισκευές μέσω 
Green καταναλωτικών & επισκευαστικών δανείων
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Νέο Portal www.360Funding.gr

 Περισσότεροι από 215,000 μοναδικοί επισκέπτες

 Περισσότεροι από 11,700 εγγεγραμμένοι χρήστες

Από 12 Μαΐου 2017- 30 Σεπτεμβρίου 2018:

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: Απλοποιημένη ενημέρωση για 
όλη την πρόσφατη επικαιρότητα γύρω από τις 
ευκαιρίες χρηματοδοτικής ενίσχυσης νέων ή 
υφιστάμενων επιχειρήσεων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, 
ΠΑΑ, Αναπτυξιακού Νόμου.

 ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ: Εξειδικευμένη μηχανή
αναζήτησης για την εύρεση του κατάλληλου
επιδοτούμενου προγράμματος. Προσωποποιημένη
ενημέρωση & αποστολή δωρεάν (newsletter, sms
alerts) βάσει των αναγκών του εκάστοτε επενδυτή,
για να μην χάνει καμία ευκαιρία χρηματοδοτικής
ενίσχυσης.

 YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ενημέρωση για τα συμπληρωματικά
τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλουν
στην επιτυχή ολοκλήρωση των επενδυτικών
σχεδίων.

http://www.360funding.gr/
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ΕΣΠΑ - ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα –Α’ κύκλος

Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Α & Β κύκλος)

Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για εκσυγχρονισμό και Ποιοτική Αναβάθμιση των 
Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Αναβάθμιση Πολύ Μικρών& Μικρών Υφιστάμενων Επιχ/σεων με την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους σε νέες αγορές – Α’ κύκλος
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ΕΣΠΑ - ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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ΕΣΠΑ - ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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ΕΣΠΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
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ΕΣΠΑ - ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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Το Πειραιώς Επιχειρείν 360°αφορά ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και
υπηρεσιών, που προσφέρει η Τράπεζα, προκειμένου να καλύψει ολιστικά τις
ανάγκες των επιχειρήσεων στα πλαίσια των νέων Δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πειραιώς Επιχειρείν 360o

Σκοπός του είναι:

• Η έγκαιρη και απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου

• Η χρήση υπηρεσιών κατά την διάρκεια υλοποίησης, με 
προνομιακή τιμολόγηση 

• Η παροχή λύσεων με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας
• Η ενίσχυση της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας 
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Χρηματοδοτήσεις ΤΠ σε ΑΠΕ
με βάση την ισχύ 

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει σημαντική

τεχνογνωσία στη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ,

σε όλες τις τεχνολογίες, καθώς

δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό από την

έναρξη της σχετικής αγοράς :

• Τα ενεργά πιστωτικά όρια (εξαιρούνται τα

έργα των οποίων τα δάνεια έχουν

αποπληρωθεί) αντιστοιχούν σε έργα ΑΠΕ

συνολικής ισχύος 1.222 MW

• 56% της χρηματοδοτημένης ισχύος αφορά

σε ΦΒ Πάρκα (684ΜW), ενώ το 39% αφορά

σε Αιολικά πάρκα (683 MW)

• Η ΤΠ είναι πρωτοπόρος στην Ελλάδα στη

χρηματοδότηση έργων βιομάζας καθώς έχει

χρηματοδοτήσει 8 projects συνολικής

ισχύος 15,3 MW.

Solar Parks
56%

Biogas projects
1%

Hydro 
plants

4%

Wind parks
39%

Project Finance Τράπεζας Πειραιώς- Χρηματοδοτήσεις ΑΠΕ

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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187,96

168,30

113,64

2016 2017 H1 2018

Συνολική Ισχύς (σε MW) Αιολικών Πάρκων που χρηματοδοτήθηκαν την 

τελευταία 3ετία

Project Finance : Wind Parks in the last years

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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Οι Τράπεζες, δυνάμει του ρόλου τους, εκτίθενται σε κινδύνους (πιστωτικούς, φήμης,
νομικούς, λειτουργικούς, αγοράς) οι οποίοι απορρέουν από περιβαλλοντικά και
κοινωνικά θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής δραστηριότητας των
πιστούχων τους.

Οι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται από:

❖ Τις επιπτώσεις που έχει η επιχειρηματική δραστηριότητα του πιστούχου στο 
περιβάλλον και την κοινωνία (π.χ. ρύπανση, εξάντληση φυσικών πόρων, υγεία 
και ασφάλεια εργαζομένων, τοπικής κοινωνίας κτλ)

❖ Τις φυσικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή στην επιχειρηματική 
δραστηριότητα του πιστούχου (π.χ. έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμύρες, 
άνοδος θερμοκρασίας κτλ), οι οποίες επηρεάζουν την επίδοση του.

Environmental and Social Management System -ESMS

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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Στοχεύοντας στην ολιστική προσέγγιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή του
Project εντάχθηκαν, κατά την αξιολόγηση των επιχειρηματικών δανείων, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά κριτήρια ΕΠΙΠΛΕΟΝ των οικονομικών, που ίσχυαν μέχρι σήμερα,
συνδιαμορφώνοντας την τελική απόφαση.

Με την εφαρμογή ενός αποδοτικού και 
αποτελεσματικού ESMS η Τράπεζα βοηθάει 
τον πιστούχο να:

✓Αποφύγει  λειτουργικές & οικονομικές 
επιπτώσεις 
✓Ενισχύσει την εξωστρέφειά της επιχείρησής 

του
✓Προστατεύσει τη φήμη του
✓ Βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις 

του

Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Κινδύνων (ESMS)
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ESMS

Άδεια Λειτουργίας
Εξοικονόμηση  

Ενέργειας

Βιώσιμες Χρηματοδοτήσεις

Holistic 
Impact Κυκλική Οικονομία

Ενεργειακές 
Μελέτες

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Sustainable Banking

Sustainable Banking
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Sustainable Banking

Sustainable 
Banking
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Sustainable Banking


