
Ο ρόλος του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης και στη χρηματοδότηση / υποστήριξη αειφόρων έργων και έργων 

ενεργειακής απόδοσης 

Παναγιώτης Χαμπεσής

Επικεφαλής Sustainability Unit
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Παγκόσμιες Συμφωνίες
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• Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 

• Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα 



Στόχος ΕΕ
1η κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050
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Short-term strategy
Financing Sustainable Growth

Long-term strategy
(A clean planet for all, 2050)



EU Action Plan: Χρηματοδότηση της αειφόρου ανάπτυξης
Κύριος άξονας υλοποίησης: Χρηματοπιστωτικός τομέας

(Transforming finance to finance the transformation)

• Αναπροσανατολισμός των ροών
κεφαλαίων προς αειφόρες επενδύσεις

• Ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας
στη διαχείριση κινδύνων

• Ενίσχυση της διαφάνειας και του
μακρόπνοου χαρακτήρα των οικονομικών
δραστηριοτήτων
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Το επίπεδο ωριμότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Υιοθέτηση & εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Συμμετοχή σε διεθνείς πρωτοβουλίες αειφορίας
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Το επίπεδο ωριμότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
Συμμετοχή σε δείκτες αειφορίας & αξιολόγηση από διεθνείς οίκους 
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ESG εμβληματικές Δράσεις & Πρωτοβουλίες του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος

 Υιοθέτηση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και
Κοινωνικών Κινδύνων (ESMS)

 Ιδρυτικά Μέλη των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (PRB) του UNEP FI

 Ένταξη στη διεθνή πρωτοβουλία για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις (Principles for
Responsible Investment)

7



ESG, εμβληματικές Δράσεις & Πρωτοβουλίες ΕΕΤ & Τραπεζών
Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών & Κοινωνικών Κινδύνων, ESMS
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Η σύγχρονη τραπεζική και ο ρόλος των Τραπεζών / Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής
(Χρηματοοικονομική Πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον-UNEP FI)
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Σκοπός των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής: να καθορίσουν το ρόλο και τις ευθύνες του
τραπεζικού τομέα στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος

Οι Αρχές, ως ένας τραπεζικός οδηγός στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη:

• καλούν τις τράπεζες να πρωταγωνιστήσουν, ενισχύοντας με χρηματοδοτήσεις την
αειφόρο ανάπτυξη και με αυτό τον ουσιαστικό τρόπο να συνεισφέρουν στην εφαρμογή
της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και στους παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals)

• θέτουν τους παγκόσμιους όρους στην αειφόρο τραπεζική και παρέχουν το πρώτο
παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς
τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων
και τις συναλλαγές

• αναδεικνύουν το σημαντικό ρόλο της συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με
στόχο την ενθάρρυνση πρακτικών που προάγουν την ευημερία και των σημερινών και
των μελλοντικών γενεών και την ευρύτερη συμμετοχή του κοινού στην επίτευξη των
στόχων της βιωσιμότητας



.

Ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις διαδικασίες ανάλυσης επενδύσεων και λήψης
επενδυτικών αποφάσεων

Ενεργή κατοχή κεφαλαίων και η ενσωμάτωση ESG κριτηρίων στις πολιτικές και
πρακτικές ιδιοκτησίας κεφαλαίων

Επιδίωξη ανάλογης εφαρμογής ESG κριτηρίων από τις εταιρίες στις οποίες
επενδύουν

Προώθηση της αποδοχής και εφαρμογής των Αρχών εντός του κλάδου διαχείρισης
κεφαλαίων

Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της εταιρείας στην εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων
επενδύσεων

Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας και την
πορεία προς την εφαρμογή των αρχών υπεύθυνων επενδύσεων



Η συμβολή των Τραπεζών στην υλοποίηση των προγραμμάτων 
Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον (ΕΚΟ)

ΕΚΟ Ι: οι Τράπεζες βασικός μοχλός υλοποίησης του προγράμματος

ΕΚΟ ΙΙ: Στρατηγική απόφαση του Δ.Σ. ΕΕΤ

• Χρηματοδότηση ανάπτυξης & δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος (ΟΠΣ)

• δωρεά του ΟΠΣ και του πηγαίου Κώδικα στη δημόσια διοίκηση

Εξοικονομώ-Αυτονομώ: συνέχιση της συνεργασίας με όλα τα ενδιαφερόμενα
μέρη
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Στρατηγική Τραπεζών για την προώθηση έργων ενεργειακής απόδοσης 

Οι Τράπεζες:

διαθέτουν εξειδικευμένα «πράσινα» Προϊόντα (Green Banking) υποστηρίζοντας έμπρακτα την πράσινη
επιχειρηματικότητα

παρέχουν συμβουλές και τεχνογνωσία με σκοπό την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων φιλικών
προς το περιβάλλον

συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναπτυξιακές προοπτικές, µε
έµφαση στην περιβαλλοντική ευαισθησία προσφέροντας παράλληλα συµβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνογνωσία
για την ανάπτυξη και επέκταση συναφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

συμμετέχουν στη µόνιµη οµάδα εργασίας εµπειρογνωµόνων (EEFIG) της ΕΕ για τη Χρηµατοδότηση της Ενεργειακής
Απόδοσης

επενδύουν σε εξειδικευμένες εταιρίες που συνεισφέρουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, εταιρείες
που σχεδιάζουν και υλοποιούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας, και σε εταιρίες που σχεδιάζουν και κατασκευάζουν
“έξυπνα” διασυνδεόμενα συστήματα μέτρησης επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων

προχώρησαν στην έκδοση Πράσινων Ομολόγων για τη χρηματοδότηση έργων πράσινης οικονομίας
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Στρατηγική ΕΕΤ
Συνεργασία για τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και την 

ενεργειακή μετάβαση
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Συνεργασία:

Σε Διατραπεζικό 
επίπεδο

(Τράπεζες μέλη μας, 
ΤτΕ, και ΤΧΣ)

Με τη Δημόσια 
Διοίκηση

(ΥΠΕΝ, ΥπΑνΕπ, ΥπΟικ)

Με φορείς του 
Ιδιωτικού τομέα

(QNF, Inst for Sust
Development EPLO, CSR 

Hellas)

SMAFIN



Στρατηγική ΕΕΤ
Εκπαίδευση στη θεματική της Βιώσιμης Χρηματοδότησης
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Εκπαίδευση στελεχών 
χρηματοπιστωτικού κλάδου:

1. Sustainable Finance Training

2. Responsible Investing

Εκπαίδευση επιχειρήσεων 
πελατών μας

Εκπαίδευση νέας γενιάς

(Environmental & Financial 
Literacy)



Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας

phabesis@hba.gr
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