
 

 

 

 

 

 SUSTAINABLE FINANCE 

εκηλάξην ελεκέξωζεο 

 [Live Webinar] 

19 & 22 Απξηιίνπ 2021 

 

 

Σν θαλνληζηηθό πιαίζην ησλ ηξαπεδώλ έρεη εμειηρζεί ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαζώο έρνπλ θαζηεξσζεί 

θαλόλεο γηα ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο, κε ζηόρν νη ηξάπεδεο λα είλαη πγηείο θαη νηθνλνκηθά εύξσζηεο. Σα ηειεπηαία 

ρξόληα, έλα λένο θίλδπλνο απεηιεί ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα ζε παγθόζκηα θιίκαθα: ε θιηκαηηθή 

αιιαγή.  

Με δεδνκέλν όηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα κέρξη ζήκεξα δείρλεη όηη νη ζπλέπεηεο ησλ επηπηώζεσλ από ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ζα είλαη εμαηξεηηθά δπζκελείο γηα ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, ε δηεζλήο θνηλόηεηα ζπλήςε 

Παγθόζκηεο πκθσλίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, θαζνξίδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο γηα 

ηελ επίηεπμε ηωλ νπνίωλ θξίζηκν ξόιν ζα δηαδξακαηίζεη  ην ρξεκαηνπηζηωηηθό ζύζηεκα. 

Έηζη, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, κεηαμύ άιισλ, θαινύληαη: 

 λα δηαδξακαηίζνπλ θαίξην ξόιν ζηε κεηάβαζε ζε κηα νηθνλνκία αλζεθηηθή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή 

 λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο θιηκαηηθνύο θηλδύλνπο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο 

απηώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο 

 λα δεκνζηνπνηνύλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ζέκαηα ESG (πεξηβάιινλ, θνηλσλία θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε) 

θαζώο ελέρνπλ ζπλέπεηεο (ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη κε) ζηε ιεηηνπξγία ηνπο 

θνπόο:  

Ο ζηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε παξνρή γλώζεσλ ζρεηηθά κε ηηο πξσηνβνπιίεο / δξάζεηο ηεο δηεζλνύο θαη ηεο 

επξσπατθήο θπξίσο θνηλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, κέζω ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Επίζεο ε θαηαλόεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα, ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ λένπ ξόινπ ησλ ηξαπεδώλ ζηε «ζύγρξνλε» ηξαπεδηθή, νη επθαηξίεο θαη νη πξνθιήζεηο γηα ην 

ηξαπεδηθό ζύζηεκα, ε αλαγλώξηζε ηνπ λένπ πεξηβάιινληνο θαη πσο απηό ζα επεξεάζεη ηηο ζρέζεηο ησλ 

ηξαπεδώλ κε ηνπο πειάηεο  ηνπο (θπξίσο επηρεηξήζεηο).  

Έκθαζε δίλεηαη ζηηο λέεο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο ησλ επξσπατθώλ επνπηηθώλ νξγάλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θαη θιηκαηηθώλ θηλδύλσλ θαζώο ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα, θαινύληαη, ζην εγγύο κέιινλ, λα 

ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο θιηκαηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο θηλδύλνπο ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, ζηε 

δηαθπβέξλεζε θαη ζηε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο θηλδύλωλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη θίλδπλνη ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηε βαζκνλόκεζε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ ησλ Σξαπεδώλ, ελώ ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ππόςε θαη ζηα stress tests ησλ Σξαπεδώλ.  



 

Παξάιιεια γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο λένπο θαλόλεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ (EU 

Taxonomy Regulation) θαζώο επίζεο θαη ζηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ γηα ηηο Σξάπεδεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο 

από ηνπο δηεζλείο θαη επξσπατθνύο θαλόλεο γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ΜΗ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ (ESG 

θξηηήξηα). Σέινο γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνπο βαζηθνύο ππιώλεο ηνπ European Green Deal, θαζώο, 

κεηά θαη ηελ πξόζθαηε ζπκθσλία ηεο Επξώπεο γηα ην Σακείν Αλάθακςεο, ε βηώζηκε αλάπηπμε είλαη ζην 

επίθεληξν ησλ πξνηάζεσλ ηνπ επόκελνπ πνιπεηνύο δεκνζηνλνκηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο πεξηόδνπ 2021-2027, 

ωο νξηδόληηα πξνηεξαηόηεηα, κε ζθνπό ε δηάζηαζε ηνπ θιίκαηνο λα ελζσκαησζεί ζε όια ηα πξνγξάκκαηα 

ηεο ΕΕ (ην 30% ησλ δαπαλώλ ηεο ΕΕ ζα ζπκβάινπλ ζηελ επίηεπμε θιηκαηηθώλ ζηόρσλ θαζώο θαη ζηόρσλ 

κεηάβαζεο ζε θαζαξή ελέξγεηα). ην ίδην πιαίζην θηλείηαη θαη ε λέα ζηξαηεγηθή γηα ην θιίκα θαη ε λέα 

ρξεκαηνδνηηθή πνιηηηθή ηεο Επξσπατθήο Σξάπεδαο Επελδύζεσλ (ΕΣΕπ), ζηνλ ηνκέα ηεο Ελέξγεηαο γηα ηελ νπνία 

επίζεο ππάξρεη ζπλνπηηθή αλαθνξά. 

πκκεηέρνληεο:  

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε ηξαπεδώλ, νξγαληζκώλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ αλαδεηνύλ ζπλεθηηθή, 

νπζηώδε θαη ζθαηξηθή γλώζε γύξσ από ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο δηεζλνύο θνηλόηεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Εηζεγεηέο:  

Αλδξνπηζόπνπινο Κώζηαο, Τπνδηεπζπληήο Δηεύζπλζεο Πνιηηηθήο & Ειέγρνπ Πηζησηηθνύ Κηλδύλνπ, Alpha 

Bank, Sustainability Committee EET 

Δεκόπνπινο Δεκήηξεο, Δηεπζπληήο Sustainability Unit, Σξάπεδα Πεηξαηώο, Sustainability Committee EET 

Υακπεζήο Παλαγηώηεο, ηέιερνο Σνκέα Σξαπεδηθώλ Εξγαζηώλ θαη πλεξγαζίαο κε Δεκόζηα Δηνίθεζε, 

Επηθεθαιήο Σνκέα Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο, Ειιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ, πληνληζηήο Sustainability Committee EET  

Δηάξθεηα: 4 ώξεο. 

Υξόλνο δηεμαγωγήο:  

19 & 22 Απξηιίνπ 2021 (ώξεο 16:30 – 18.30) 

Δίδαθηξα: 170 € 

Η δηνξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πεξηβάιινλ ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο ηνπ ΕΣΙ πνπ 

θηινμελείηαη ζηε δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε https://elearning.eti.gr/, ζε εηθνληθή αίζνπζα εηδηθά δηακνξθσκέλε γηα 

ην ελ ιόγσ εθπαηδεπηηθό έξγν θαη κέζσ βίληεν δηάζθεςεο. Η πξόζβαζε ζηελ πιαηθόξκα πξαγκαηνπνηείηαη 

κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ, κε ηε ρξήζε θπιινκεηξεηή (web browser) από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (desktop 

/laptop) ή θνξεηή ζπζθεπή (πξνηεηλόκελν tablet θαη όρη θηλεηό ηειέθσλν).  

 

Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο πξέπεη λα δηαζέηεηε ηαρύηεηα ζύλδεζεο 4Mbps θαη άλσ, θάκεξα (πξναηξεηηθά) θαη 

αθνπζηηθά ή ερεία ζπλδεδεκέλα ή ελζσκαησκέλα ζην ηεξκαηηθό ζαο. 

 

 

 

 

 

Αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: Μέρξη 30, θαηά πξνηεξαηόηεηα δειώζεσλ ζπκκεηνρήο. 

Σόπνο δηεμαγωγήο: Ειιεληθό Σξαπεδηθό Ιλζηηηνύην, https://elearning.eti.gr/ . 

Γηα δειώζεηο ζπκκεηνρήο, ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

παξαθαινύκε ηειεθσλήζηε ζην 210 33.86.429 (θα Μαξία Παπνπηζή) 

Αθύξωζε εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έλαξμεο  

ζπλεπάγεηαη επηβάξπλζε ίζε κε ην 1/2 ησλ δηδάθηξσλ. 

ΕΜΙΝAΡΙΟ 321  

https://elearning.eti.gr/
https://elearning.eti.gr/


 

 

SUSTAINABLE FINANCE 

 
Θεκαηνινγία 

 
 

1. Εηζαγωγή  

Καηαλόεζε ησλ επηπηώζεσλ θαη ηνπ θόζηνπο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 

2. Αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

2.1 Πξωηνβνπιίεο ζε δηεζλέο επίπεδν / Παγθόζκηεο ζπκθωλίεο  

UN SDGs Agenda 2030, Paris Agreement (2015) 

2.2. Δηεζλείο επηζηεκνληθέο κειέηεο / εθζέζεηο 

IPCC, IPBES, Έγγξαθν πξνβιεκαηηζκνύ ΕΕ: Πξνο κηα βηώζηκε Επξώπε κέρξη ην 2030 

 

3. Κιηκαηηθή αιιαγή θαη Υξεκαηνπηζηωηηθόο Σνκέαο 

3.1 Δηεζλείο Πξωηνβνπιίεο  

 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

 Δίθηπν Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ θαη Επνπηηθώλ Αξρώλ γηα έλα Πξάζηλν Υξεκαηννηθνλνκηθό 

ύζηεκα (NGFS) 

 Αξρέο Τπεύζπλσλ Επελδύζεσλ (PRI)   

 Αξρέο Τπεύζπλεο Σξαπεδηθή UNEP FI (PRB)  

3.2 Επξωπαϊθέο πξωηνβνπιίεο/δξάζεηο, ηξαηεγηθή ΕΕ θαη ξπζκηζηηθό/θαλνληζηηθό 

πιαίζην 

 Καλνληζκόο 2020/852 ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ βηώζηκσλ 

επελδύζεσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνύ 2019/2088 (Taxonomy Regulation) 

 ESG Κίλδπλνη/Παξάγνληεο (Οδεγόο ΕΚΣ αλαθνξηθά κε θιηκαηηθνύο θαη πεξηβαιινληηθνύο 

θηλδύλνπο, ρέδην Δξάζεο EBA, Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο EBA γηα ηελ πξνέιεπζε θαη 

παξαθνινύζεζε δαλείσλ, ESMS)    

 Καλνληζκόο (ΕΕ) 2019/2088 πεξί γλσζηνπνηήζεσλ αεηθνξίαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθώλ (SFDR), όπσο ηξνπνπνηείηαη από ηνλ Καλνληζκό 2020/852 

 ESG Disclosures - Οδεγία 2014/95/ΕΕ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ 

πιεξνθνξηώλ (NFRD)   

 

4. Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ επηπηώζεωλ ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο  

Επξσπατθή Πξάζηλε πκθσλία (European Green Deal), Πνιπεηέο Δεκνζηνλνκηθό Πιαίζην (MFF) 

2021-2027, Νένο Μεραληζκόο Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο (RFF), Επξσπατθή Σξάπεδα 

Επελδύζεσλ (EIB), Επξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξόηεζεο θαη Αλάπηπμεο (EBRD)  



 

 

SUSTAINABLE FINANCE  
Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπληζηά ζρέζε ακθίδξνκεο νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηή θαη 

ζπκκεηερόλησλ. Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο απηήο θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκό από ην ζρεηηθό 

κε ην ζεκηλάξην ππόβαζξν, ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. 

πγθεθξηκέλα, δεηήκαηα όπσο ε εξγαζηαθή εκπεηξία, ην εθπαηδεπηηθό ππόβαζξν θαη ηα εηδηθόηεξα νθέιε πνπ 

πξνζδνθνύλ νη ζπκκεηέρνληεο λα απνθνκίζνπλ από ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζπληζηνύλ θαζνξηζηηθνύο 

παξάγνληεο, πνπ πξέπεη λα ζπλεθηηκώληαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν εηζεγεηήο.  

Tα παξαθάησ ζηνηρεία είλαη απνιύησο εκπηζηεπηηθά θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ κόλν από ην ΕΣΙ. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο ζα βνεζήζνπλ ηνλ εηζεγεηή λα δηακνξθώζεη ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθό «κείγκα» πνπ ζα 

κεγηζηνπνηήζεη ην δηθό ζαο όθεινο. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΤΟΜΕΝΟΤ 

Ολνκαηεπώλπκν: 
 
 

Σξάπεδα/εηαηξεία: 
 

Μνλάδα: 
 

εκεξηλά επαγγεικαηηθά θαζήθνληα (ζύληνκε πεξηγξαθή): 
 
 

Υξόληα πξνϋπεξεζίαο: ……… Πξνεγνύκελεο ζέζεηο εξγαζίαο (εληόο ή εθηόο ηξαπεδηθνύ 
ρώξνπ):   
 

πνπδέο – εηδηθόηεηεο: 
 

Θέκαηα ζρεηηθά κε ην πξόγξακκα πνπ γλωξίδεηε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν (π.ρ. 
εκπεηξία, εθπαίδεπζε, αλαγλσζηηθά ελδηαθέξνληα): 

Εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη γηα ην ίδην ή παξεκθεξέο 
ζέκα: 
 

Θεκαηηθέο ελόηεηεο ζηηο νπνίεο ζα επηζπκνύζαηε λα δώζεη κεγαιύηεξε έκθαζε ν 
εηζεγεηήο: 
 
 

 
Παξαθαινύκε ζηείιηε ην ζπκπιεξωκέλν εξωηεκαηνιόγην κέρξη ηηο 15/04/2021 

 ζην e-mail: mpapoutsi@hba.gr 
 

Επραξηζηνύκε γηα ηε ζπκβνιή ζαο ζηελ αξηηόηεξε πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σνκέαο Επηθνηλσλίαο ΕΣΙ 

mailto:mpapoutsi@hba.gr

