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Μάρτιος 2018 :

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το Action Plan για τη χρηματοδότηση της αειφόρου
ανάπτυξης.

 Το Action Plan 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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Τελευταίες Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική 2019 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική
συμφωνία για τη σύναψη δέσμης μέτρων για
την Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους
Ευρωπαίους.

 Η νέα νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη
διακυβέρνηση τέθηκε σε ισχύ στις 24
Δεκεμβρίου 2018.

 Οι συνομιλίες του ΟΗΕ για το κλίμα
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UNEP FI – Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
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UNEP FI – Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

“Υποστηρίζουμε τις παγκόσμιες Αρχές για την
Υπεύθυνη Τραπεζική διότι θεωρούμε ότι οι
υπεύθυνες σχέσεις με τους πελάτες μας, τους
μετόχους, τους εργαζομένους και την κοινωνία
εν γένει, μας προσδίδουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα στη δημιουργία εμπιστοσύνης,
στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και
στην επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας.
Οι Αρχές συνάδουν με τις Αξίες της Τράπεζας
Πειραιώς και ενδυναμώνουν την κουλτούρα
του Οργανισμού μας που στηρίζεται στην
Υπευθυνότητα, την Αξιοκρατία και τη
Διαφάνεια’’

Χρήστος Μεγάλου
CEO, Τράπεζα Πειραιώς
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UNEP FI – Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
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Η νομοθεσία στην Ελλάδα αλλάζει _ Επιχειρήσεις

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4342/2015, για την ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Εκτός πολλών άλλων, καθορίζεται η απαίτηση
διενέργειας ενεργειακών ελέγχων από
ενεργειακούς ελεγκτές. Εξαιρούνται επιχειρήσεις
που δεν είναι ΜΜΕ και εφαρμόζουν σύστημα
ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης
πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα
με τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και
εφόσον το εν λόγω σύστημα διαχείρισης
περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο βάσει
συγκεκριμένων απαιτήσεων.

Πολλές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους θεωρούμε πιθανό ότι θα προτιμήσουν την
ανάπτυξη συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης και να λάβουν τις ανάλογες
πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα ISO 14001, ISO 50001 ή το EMAS.
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Η νομοθεσία στην Ελλάδα αλλάζει _ Τουρισμός

Η διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο
Κατάταξης Ξενοδοχείων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων/Διαμερισμάτων σε Αστέρια και Κλειδιά, είναι
αποτέλεσμα ελέγχου των υποχρεωτικών κριτηρίων, (κτηριακά, εξοπλισμό, παρεχόμενες υπηρεσίες), σε
συνδυασμό με μια λίστα προαιρετικών κριτηρίων, τα οποία αυξάνουν την βαθμολογία κάθε καταλύματος. Π.χ.
εγκατάσταση-εφαρμογή-λειτουργία και πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων (ISO 9001, ISO 22000, ISO
14001, ΕΜΑS) πριμοδοτούν την συνολική βαθμολογία με 100-200 μόρια αναλόγως του Συστήματος.
Κατά αυτόν τον τρόπο τα Τουριστικά Καταλύματα μπορούν να αυξήσουν την μοριοδότησή τους,
μεταβαίνοντας σε ανώτερη κατηγορία – κατάταξη, τόσο σε ότι αφορά τα κλειδιά (για ενοικιαζόμενα δωμάτια)
όσο και για τα αστέρια (για Ξενοδοχεία).
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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
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PF4EE

Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Στήριξης
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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)
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Βιώσιμη Ανάπτυξη & ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

●Ίσες ευκαιρίες

●Ανθρώπινα 
δικαιώματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

●Σταθερότητα

●Ανάπτυξη

●Υπεύθυνη διακυβέρνηση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

● Διαχείριση 
Φυσικών Πόρων

● Μείωση 
εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου



€ 1,2 δις

€ 488 εκατ.
547 MW
Φωτοβολταϊκά
Συστήματα

€ 539 εκατ.
733 MW
Αιολικά Πάρκα

€ 38 εκατ.
34 MW
Υδροηλεκτρικά 
Πάρκα

€ 44 εκατ.
33 MW
Βιομάζα / 
βιοαέριο

€ 22.1 εκατ.
Εξοικονόμηση 
Ενέργειας

Βιολογική 
Γεωργία

Αγροτουρισμός

Διαχείριση 
Αποβλήτων και 
Νερού

Κατανομή Ενεργών Green Χρηματοδοτήσεων

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

1.1GW χρημ.ισχύς έργων ΑΠΕ
€ 1,79δις xρημ. Όρια
2,35εκατ.τονοι αποφυγή CO2 
24,8 χιλ πράσινοι πελάτες
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Project Finance Division- Εξατομικευμένες Λύσεις ΑΠΕ

Το τμήμα 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



Green Προϊόντα & Υπηρεσίες
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«Πειραιώς Green 
Επιχειρείν»

Ενεργειακή 
Αναβάθμιση 
Εγκαταστάσεων

Net Metering

Ασφαλιστικά 
προγράμματα

Επιχειρηματικά

Green Key/ Travel Life -
Τουριστικές Επιχειρήσεις

Ενεργειακή Μελέτη

Ανθρακικό Αποτύπωμα

Υπηρεσίες 
Περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής Διαχείρισης 
(πιστοποίηση κατά EMAS 
& ISO 14001, ISO50001)

Διαχείριση υγρών και 
στερεών αποβλήτων 
(βιολογικός καθαρισμός)

Υπηρεσίες

Στεγαστικό Green

Καταναλωτικό Green

Επισκευαστικό Green 
με εξασφάλιση

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ 
ΟΙΚΟΝ ΙΙ

Ασφαλιστικά 
προγράμματα

Ιδιωτών
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Πράσινες Πιστοποιήσεις

 Διεθνές σύστημα ποιότητας, το οποίο επιβραβεύει τη μετατροπή κάθε μονάδας 
που δραστηριοποιείται στη βιομηχανία του Τουρισμού σε «πράσινη» μονάδα

 Απευθύνεται σε Ξενοδοχεία, ξενώνες, χώρους κατασκήνωσης, εστιατόρια

 Διεθνές σύστημα πιστοποίησης ξενοδοχείων και καταλυμάτων για την αειφορία.  
Συμβάλλει στη μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων, 
βελτιώνοντας τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς δείκτες, ιδιαίτερα  σε τομείς 
όπως η ενέργεια, το νερό, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τις τοπικές οικονομίες και 
τον πολιτισμό

Green Key

Travelife

Ένας από τους κύριους στόχους της πιστοποίησης είναι η 
Εξοικονόμηση Ενέργειας 



€ 1,79 δισ.

€ 350 εκατ. EIB Covered Bond 
€ 90 εκατ. Group Loan 
€ 30 εκατ. Trade finance I
€ 80 εκατ. Trade finance II
€ 100 εκατ. ΕΙΒ loans for SME’s & Midcaps I
€ 100 εκατ. Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)
€ 25 εκατ. ΕΙΒ Leasing

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

€ 170 εκατ. ΤΕΠΙΧ

€ 99,3 εκατ. IFG

€ 100 εκατ. Trade finance

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Συνεργασίες με Αναπτυξιακούς Φορείς
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Αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Υπηρεσίες

ΕΙΒ - Loan for SMEs & 
MidCaps

IfG - Institution for 
Growth

ETEAN- Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας

Πειραιώς Επιχειρείν
360ο: ΕΣΠΑ 2014 – 2020 
/ Ολοκληρωμένο 
Πλαίσιο Στήριξης

Χρηματοδοτικές 
Λύσεις

EBRD - Trade 
Facilitation Program

EIB – Trade Finance 
Facility

ΟΑΕΠ
«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ»

Εξωτερικό 
Εμπόριο

EIF – COSME

EIF – InnovFin

EIB – PF4EE

Εγγυοδοτικά
Προγράμματα
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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

Τι είναι ?

Private Finance for Energy Efficiency- PF4EE



Δικαιούχοι

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

οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας (ΕΕ)

Χαρακτηριστικά

• Εγγύηση 80% από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα 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.

Διάρκεια

• Έως και 20 χρόνια

Χαρακτηριστικά Δανείου - PF4EE

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα
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Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης

Καινοτόμο προϊόν της Τράπεζας Πειραιώς για πελάτες ενταγμένους σε επιδοτούμενα 
προγράμματα, με σκοπό την επιτυχή ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Μ/ΠΡΟΘΕΣΜΟ
ΔΑΝΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

o Έλεγχος Συμβατότητας και Συνάφειας Δαπανών
o Επιβεβαίωση Επιλεξιμότητας και Ορθής Εξόφλησης 

Παραστατικών
o Ενημέρωση επιχειρήσεων για τυχόν ασυμβατότητες



 ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

 152,000 μοναδικοί επισκέπτες

 10,000 εγγεγραμμένου χρήστες

Από 12 Μαΐου 2017- 31 Δεκεμβρίου 2018:

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

www.360Funding.gr



ΕΣΠΑ – Ανοιχτές Δράσεις
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Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ % ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός Έως 100%
2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών -
Διαδικασιών

Έως 100%

3. Συσκευασία – Ετικέτα - Branding Έως 25%

4. Ψηφιακή Προβολή Έως 15.000€

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες
Έως 16.000€ για το σύνολο των υποκατηγοριών

6. Μεταφορικά Μέσα
Έως 50%

7. Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων 20% και μέχρι 30.000€ 

(15.000€ ανά ΕΜΕ)



Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).
• Νέο σύστημα θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής ζεστού νερού χρήσης με σύστημα εκμετάλλευσης ΑΠΕ

(χρήση βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιακής,) και λοιπών πηγών που θεωρούνται ΑΠΕ (αεροθερμικές αντλίες
θερμότητας, παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης κ.α)

• Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής 
διαδικασίας 
• Δαπάνες για αντικατάσταση καυσίμου 
• Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης
• Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη 

παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού. 
• Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων για μείωση απωλειών. 
• Αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α. 

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος για τη 
• Διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων. 
• Συστήματα για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας. 
• Μείωση αέριων ρύπων και όχλησης. 
• Μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού. 



Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ % ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος έως 100%

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός
έως 100%

3. Μεταφορικά Μέσα
μέχρι 25.000€ για κλάδους λιανεμπορίου – εστίασης

έως 100% για κλάδο εκπαίδευσης 

μέχρι 12.000€ για μετατροπή κινητήρα σε διπλού καυσίμου

4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών και Διαδικασιών
μέχρι 14.000€

7.000€ ανά πιστοποιητικό και έως 2 πιστοποιητικά

5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών – Κατάρτισης –
Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου

μέχρι 8.000€ για έκδοση πιστοποιητικού

μέχρι 80€ ανά εργαζόμενο για κατάρτιση (και έως 5 
εργαζόμενους)

μέχρι 4.000€ για σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου

6. Ψηφιακή Προβολή
μέχρι 8.000€

7. Μισθολογικό Κόστος Νέων Εργαζομένων
Έως 40% και μέχρι 30.000€

(15.000 ανά ΕΜΕ)



Δαπάνες Εξοικονόμησης Ενέργειας
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Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας
• Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα

συστήματα σκίασης).
• Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα

(τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).
• Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση

βλάστησης, φυτεμένο δώμα)
• Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.
• Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα

Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για εξοικονόμηση ενέργειας
• Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.
• Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).
• Προμήθεια ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α.

Αγορά - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος
• Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.
• Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της

ατμόσφαιρας.
• Εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ I & II 

info

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ Ι”
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα και έτσι κατάφερε να διαχειριστεί
με επιτυχία περίπου το 30% του συνολικού αριθμού των αιτήσεων.

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΙΙ”
Όσον αφορά στο πρόγραμμα, η συμμετοχή μας είναι ήδη ιδιαίτερα υψηλή.

Και στα δύο προγράμματα, η ισχυρή τεχνογνωσία στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας,
είχε ως αποτέλεσμα την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους πελάτες μας, με
άμεση ανταπόκριση.

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

Η ΤΠ έχει τη δυνατότητα πρόσθετης 
χρηματοδότησης για επιπλέον επισκευές μέσω 
Green καταναλωτικών & επισκευαστικών δανείων



«JESSICA» & Ταμείο Υποδομών

Green Banking & Αναπτυξιακά Προγράμματα

2016

H Τράπεζα Πειραιώς 
διαχειρίστηκε € 40 
εκατ. κεφαλαίων του 
JESSICA για τη 
χρηματοδότηση έργων 
αστικής ανάπτυξης, για 
τις περιφέρειες 
Κεντρικής Μακεδονίας 
και Θεσσαλίας.

Και χορήγησε 
επιπλέον, 16,8 εκατ. 
ευρώ  από δικούς της 
και άλλους ιδιωτικούς 
πόρους.

2019

Υπέβαλε αίτηση συμμετοχής 
στο Infra FoF (Infrastructure 
Fund of Funds) και 
επιλέχθηκε, με σκοπό την 
περαιτέρω ενίσχυση 
επενδύσεων σε καθαρές 
τεχνολογίες με συνολικό για 
όλους προϋπολογισμό € 
450εκ.
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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 υλοποίηση ενός αποδοτικού και 
αποτελεσματικού ESMS η Τράπεζα:

Εξασφαλίζει διαφάνεια των
χρηματοδοτήσεων,
Βελτιώνει την ποιότητα του δανειακού

χαρτοφυλακίου και
Ενισχύει την υποστήριξη του πελάτη

στη διαχείριση των Π&Κ Κ

Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Κινδύνων (ESMS)
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Αναφέρεται σε πιθανές επιπτώσεις 
από τις μεταβολές στις κλιματικές 
συνθήκες όπως σε αύξηση της 
θερμοκρασίας, έντονες 
βροχοπτώσεις, άνοδο της στάθμης 
της θάλασσας, ακραία καιρικά 
φαινόμενα.

Αναφέρεται σε πιθανές επιπτώσεις 
από τις αλλαγές του θεσμικού 
πλαισίου για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

E.U. Life + project climabiz
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Sustainable Banking

Sustainable Banking
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Sustainable Banking

Sustainable 
Banking


