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29% 
in loans  

29% 
in deposits 

28% 
in branches 

34% 
in ATMs 

87% 
of farmers’ 
business 

5.3mn 
active 
customers,  
 
64% of 
bankable 
customers  

84 TRI*M 
retention 
index with 
customers 

37% 
in leasing 

16% 
in factoring 

16% 
in brokerage 

12% 
in mutual  
 
funds 

36% 
in 
bancassuran
ce 

26% 
of capacity 
 
of RES  
 
financed 

29% 
of registered  
 
web and  
 
mobile users 

34% 
of active 
 
mobile users 

33% & 43% 
of web &  
mobile  
transactions 

Θέση της Τράπεζας Πειραιώς στην αγορά 
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Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης- SDGs 
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Το Μάρτιο 2018 η ΕΕ παρουσιάζει το EU Action Plan “Financing Sustainable Growth” 
που αποτελεί το όραμά της ΕΕ σχετικά με το ρόλο των ΧΙ για τη χρηματοδότηση της 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Περιλαμβάνει 10 δράσεις και προτείνει σημαντικές κανονιστικές αλλαγές ώστε να 
επιτευχθεί η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και σε ένα 
βιώσιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Οι 3 βασικοί στόχοι του είναι: 
 
i. Επαναπροσανατολισμός των κεφαλαιακών ροών προς αειφόρες επενδύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί 

βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
ii. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και κοινωνικά θέματα. 
iii. Ενίσχυση της διαφάνειας και του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 

δραστηριότητας. 

EU Action Plan – 10 Δράσεις για τη Χρηματοδότηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 



Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα  5 

 
 
 Δημιουργία ενιαίας Ενεργειακής Ένωσης με κοινούς 

κανόνες για τα κράτη μέλη 
 

 Διατύπωση ισχυρού κοινοτικού θεσμικού πλαισίου, 
δεσμευτικού για όλα τα κράτη μέλη, για την ενίσχυση 
επενδύσεων προς την κατεύθυνση -2 Co μέσω των 
ΑΠΕ, Εξοικονόμηση ενέργειας κ.α. 
 

 Πολιτική συμφωνία για τη σύναψη δέσμης μέτρων για 
Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους  

 
Νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

την ενεργειακή απόδοση και τη διακυβέρνηση τέθηκε 
σε ισχύ στις 24 Δεκεμβρίου 2018 
 

 Ισχυρή ενεργοποιήση του ΟΗΕ για το κλίμα 

Τελευταίες Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική 
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Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Περιβάλλον 
  

 
 
 

• Νέοι στόχοι για το 2030 

• Νέα Οδηγία για ΑΠΕ για την περίοδο 2020-2030 (στο πλαίσιο του λεγόμενου «Χειμερινού Πακέτου») 

 

• Προώθηση αυτοπαραγωγής, αποθήκευσης αλλά και άρση της προτεραιότητας που έχουν σήμερα οι 

ΑΠΕ στα δίκτυα 

 
 

• Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% 
• Ποσοστό ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας >27% 
• Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 27% 

• Ο στόχος για τις ΑΠΕ ως το 2020 

• Η κοινοτική Οδηγία για τις ΑΠΕ θέτει ως δεσμευτικό στόχο την κάλυψη  

      με ΑΠΕ του 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ ως το 2020 

 
 

• Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% σε 
σχέση με το 1990 

• Ποσοστό ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας >20% 
• Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% 
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Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Τράπεζα Πειραιώς 
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UNEP FI : Παγκόσμιες Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής 
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Απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις για το μετασχηματισμό της οικονομίας της ΕΕ 
και να επιτευχθούν οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμοι Ανάπτυξης και η Συμφωνία του 
Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή. 
 
Κριτήρια αειφορίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για 
χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει υλοποίηση περισσότερων projects χαμηλού 
άνθρακα, ενεργειακής απόδοσης και κυκλικής οικονομίας.  
 
Ενσωματώνοντας παραμέτρους αειφορίας θα μετριάσει τις επιπτώσεις των 
φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών/κοινωνικών θεμάτων που μπορούν να 
επηρεάσουν την οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.  
 
 

Sustainable Finance 
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Στόχοι ΑΠΕ 2020 & 2030 

Απαιτούμενες επενδύσεις για την επίτευξη του στόχου μέχρι το 2020 ξεπερνούν το 1,1δις 
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 Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 
 
 Auctions νέων ενεργειακών έργων 

 
 Περιβαλλοντικά Έργα (διαχείριση ΑΣΑ, αντιρρύπανση, υγρών αποβλήτων και νερού) 

 
 Αύξηση επενδύσεων λοιπών ΑΠΕ (βιομάζα, βιοαέριο, κυματική ενέργεια….) 

 
 Ενεργειακή απόδοση (και στην παραγωγή) και εξοικονόμηση (και στη βιομηχανία) 

 
 Νόμιμη εισαγωγή αποθήκευσης στην παραγωγή Η/Ε (για πώληση ή/και αυτοπαραγωγή) 

 
 Ενεργειακές Κοινότητες 
 
 

Έντονες εξελίξεις αναμένονται στη χώρα 



Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα  12 

 

• Παρακολούθηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου 

• Παρακολούθηση των διεθνών αγορών ΑΠΕ 

• Μεθοδολογία υπολογισμού εύλογου κόστους επενδύσεων, ανανεωνόμενη σε τακτά χρονικά 

διαστήματα για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά 

• Εξειδικευμένη ομάδα αξιολόγησης πράσινων επενδύσεων, τόσο κατά το στάδιο της 

ανάπτυξης και κατασκευής, όσο και κατά το στάδιο λειτουργίας και συντήρησης 

• Ετήσια αξιολόγηση της πορείας των έργων και επαναξιολόγηση των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων τους 

• Πρόσβαση στην τηλεμετρία έργων ΑΠΕ για διαρκή και ανεξάρτητο έλεγχο 

• Επιτόπιος έλεγχος από συνεργαζόμενο μηχανικό της Πειραιώς Real Estate 

 

Συμβολή Green Banking στις υγιείς χρηματοδοτήσεις έργων ΑΠΕ 
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Κατανομή ενεργών Green Χρηματοδοτήσεων 
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Green Προϊόντα και Υπηρεσίες 
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Green Banking Portal 

Με το Green Banking Portal (www.greenbanking.gr), η Τράπεζα 
Πειραιώς: 
 
 Προάγει, χωρίς κανένα κόστος, την παρουσίαση των green 
επιχειρήσεων:  

1. που παράγουν/διαθέτουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες 
που εντάσσονται στους τομείς της πράσινης 
επιχειρηματικότητας. 

2. Που έχουν υιοθετήσει καλές πρακτικές   από  οργανισμούς/ 
επιχειρήσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους 
αποτυπώματος. 
 

 Δημιουργεί μία υπεύθυνη και φιλική πράσινη επιχειρηματική 
ηλεκτρονική πλατφόρμα για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

 
 Πρωτοπορεί ακόμα μία φορά στον τομέα της ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης, προσφέροντας εξειδικευμένη γνώση πάνω στις 
τεχνολογίες της Πράσινης Επιχειρηματικότητας και των Καλών 
Πρακτικών της. 

http://www.greenbanking.gr/
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€2.06 δις 

€350 εκατ.  EIB Covered Bond 
€90 εκατ.    Group Loan  
€30 εκατ.    Trade finance 
€100 εκατ.  Trade finance II 
€100 εκατ.  ΕΙΒ loans for SME’s & Midcaps 
€100 εκατ. Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) 
€25 εκατ.     EIB Leasing 

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

€170 εκατ. ΤΕΠΙΧ Ι 
€250 εκατ. ΤΕΠΙΧ ΙΙ €99.3 εκατ. IFG 

€100 εκατ. Trade finance 

€4mn Εξωστρέφεια - ΟΑΕΠ 

  €795 εκατ. 

€650 εκατ. 

Συνεργασίες με Αναπτυξιακούς Φορείς 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIzvPXxrTPAhXJaxQKHV4CBgUQjRwIBw&url=http://exoikonomisi.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=686&locale=en-US&language=el-GR&bvm=bv.134052249,d.d24&psig=AFQjCNGc5SKRS6xwQeuZB2NW4QZs_TWEJQ&ust=1475237648818407
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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 

 Εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων για net metering και  
     μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα /      
     βιοαέριο με ισχύ μικρότερη από 1MWp 

Τι είναι ? 

Private Finance for Energy Efficiency- PF4EE 
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Η μονάδα Project Finance της Τράπεζας έχει ήδη 
εκταμιεύσει 320 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση ΑΠΕ το 
2018, σε μικρές και μεγάλες επενδυτικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένης της εισόδου δύο διεθνών φορέων 
στην ελληνική αγορά.  
 
 Η εξόφληση της χρηματοδότησης βασίζεται είτε 

αποκλειστικά είτε κυρίως στην ταμειακή ροή που 
δημιουργείται από το σχέδιο για την αποπληρωμή των 
δανείων τους 

 Δάνεια παρατεταμένης διάρκειας χάρη στη μεγάλη 
διάρκεια των συμφωνιών Αγοράς Ενέργειας  

 Ο κίνδυνος περιορίζεται στην περίοδο κατασκευής, ο 
οποίος μετριάζεται επίσης μέσω της πρόβλεψης 
συμβάσεων κατασκευής 

Project Finance Division-Εξατομικευμένες Λύσεις ΑΠΕ 
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Χαρακτηριστικά Ταμείου Υποδομών 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  

ΕΣΠΑ 2014-2020 
€200εκ. 

ΠΔΕ  
€200εκ. 

Jessica 2007-2013 
€50εκ. 

Infrastructure Fund of Funds (“InfraFoF”)  
€450εκ. 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί  

Έργα 

Διαχειριστής 

Πηγές Χρηματοδότησης  

Αρχικός Προϋπολογισμός 

Διαχειριστές κεφαλαίων 

 
 

Στήριξη της μετάβασης σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα 

Διαφύλαξη και προστασία του 
περιβάλλοντος και 
εξοικονόμησης πόρων 

Στόχοι Προγράμματος 
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Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο των ανωτέρω 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) 

Υποδομές διαχείρισης υδάτων και αποβλήτων 

Υποδομές με σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη 
αστικών ή νησιωτικών περιοχών 

Τομείς Χρηματοδότησης 
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 Δικαιούχοι: Υφιστάμενες & Νέες 

Επιχειρήσεις 

 Προϋπολογισμός: €200.000 - 

€5.000.000 

  Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτιριακά, 

Μηχανήματα, Μεταφορικά Μέσα, 

Λογισμικά, Διπλώματα 

Ευρεσιτεχνίας, Συμμετοχή σε 

Εκθέσεις, Τεχνική Υποστήριξη 

 

Συνολική Δημόσια Δαπάνη  
€40 εκ. 

info 

Πρόγραμμα Επιδότησης για 

χρηματοδότηση επενδυτικών 

σχεδίων για την επιχειρηματική 

αξιοποίηση υγρών & στερεών 

αποβλήτων 

Σκοπός είναι η επεξεργασία των 

αποβλήτων προκειμένου να 

επανεισαχθούν στον κύκλο 

παραγωγής και να 

επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες 

ύλες, υλικά κλπ. 

Τι είναι ? 

ΕΣΠΑ: Περιβαλλοντικές Υποδομές- Διαχείριση Αποβλήτων 
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                      Δικαιούχοι:  

 Ενεργειακές Κοινότητες που θα 

συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης 

της Προκήρυξης 

 Ενεργειακές Κοινότητες που θα έχουν 

συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης 

της Προκήρυξης 

 

 

 

Πρόγραμμα Επιδότησης για να 

ενισχυθεί η ίδρυση και λειτουργία 

Ενεργειακών Κοινοτήτων.  

Στόχοι της Δράσης είναι:  

 Η προώθηση της κοινωνικής και 

αλληλέγγυας οικονομίας και 

καινοτομίας στον ενεργειακό τοµέα 

 Η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ, αποθήκευση, 

ιδιοκατανάλωση ενέργειας,  

 Η προαγωγή της ενεργειακής 

αειφορίας, 

 

 

Τι είναι ? 

ΕΣΠΑ: Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων 

info 

Δυνητικά Μέλη Ενεργειακών Κοινοτήτων: 
 Φυσικά Πρόσωπα 
 ΟΤΑ 
 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
 Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
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Sustainable  
Banking 


