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Το κανονιστικό πλαίσιο των τραπεζών έχει εξελιχθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες καθώς έχουν καθιερωθεί 
κανόνες για σημαντικές λειτουργίες, με στόχο οι τράπεζες να είναι υγιείς και οικονομικά εύρωστες. Τα τελευταία 
χρόνια, ένα νέος κίνδυνος απειλεί την χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε παγκόσμια κλίμακα: η κλιματική 
αλλαγή.  

Με δεδομένο ότι η επιστημονική έρευνα μέχρι σήμερα δείχνει ότι οι συνέπειες των επιπτώσεων από την 
κλιματική αλλαγή θα είναι εξαιρετικά δυσμενείς για την παγκόσμια οικονομία, η διεθνής κοινότητα συνήψε 
Παγκόσμιες Συμφωνίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθορίζοντας συγκεκριμένους στόχους για 
την επίτευξη των οποίων κρίσιμο ρόλο θα διαδραματίσει  το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

Έτσι, τα πιστωτικά ιδρύματα, μεταξύ άλλων, καλούνται: 

 να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στη μετάβαση σε μια οικονομία ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 

 να κατανοήσουν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν τους κλιματικούς κινδύνους και τις αρνητικές επιπτώσεις 
αυτών στις δραστηριότητές τους 

 να δημοσιοποιούν και να διαχειρίζονται θέματα ESG (περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση) 
καθώς ενέχουν συνέπειες (χρηματοοικονομικές και μη) στη λειτουργία τους 

Σκοπός:  

Ο στόχος του σεμιναρίου είναι η παροχή γνώσεων σχετικά με τις πρωτοβουλίες / δράσεις της διεθνούς και της 
ευρωπαϊκής κυρίως κοινότητας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσω του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Επίσης η κατανόηση της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο 
προσδιορισμός του νέου ρόλου των τραπεζών στη «σύγχρονη» τραπεζική, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις για το 
τραπεζικό σύστημα, η αναγνώριση του νέου περιβάλλοντος και πως αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις των 
τραπεζών με τους πελάτες  τους (κυρίως επιχειρήσεις).  

Έμφαση δίνεται στις νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών εποπτικών οργάνων για τη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών και κλιματικών κινδύνων καθώς τα πιστωτικά ιδρύματα, καλούνται, στο εγγύς μέλλον, να 
λαμβάνουν υπόψη τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους στην επιχειρησιακή στρατηγική, στη 
διακυβέρνηση και στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων. Οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι ενδέχεται να 
επηρεάσουν τη βαθμονόμηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων των Τραπεζών, ενώ θα συμπεριλαμβάνονται 
υπόψη και στα stress tests των Τραπεζών.  



 

Παράλληλα γίνεται αναφορά στους νέους κανόνες που θα επηρεάσουν την πολιτική των χρηματοδοτήσεων (EU 
Taxonomy Regulation) καθώς επίσης και στις υποχρεώσεις που απορρέουν για τις Τράπεζες και τις επιχειρήσεις 
από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς κανόνες για τη δημοσιοποίηση ΜΗ χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ESG 
κριτήρια). Τέλος γίνεται μια συνοπτική αναφορά στους βασικούς πυλώνες του European Green Deal, καθώς, 
μετά και την πρόσφατη συμφωνία της Ευρώπης για το Ταμείο Ανάκαμψης, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι στο 
επίκεντρο των προτάσεων του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού προγράμματος της περιόδου 2021-2027, 
ως οριζόντια προτεραιότητα, με σκοπό η διάσταση του κλίματος να ενσωματωθεί σε όλα τα προγράμματα 
της ΕΕ (το 30% των δαπανών της ΕΕ θα συμβάλουν στην επίτευξη κλιματικών στόχων καθώς και στόχων 
μετάβασης σε καθαρή ενέργεια). Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η νέα στρατηγική για το κλίμα και η νέα 
χρηματοδοτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στον τομέα της Ενέργειας για την οποία 
επίσης υπάρχει συνοπτική αναφορά. 

Συμμετέχοντες:  

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη τραπεζών, οργανισμών και επιχειρήσεων που αναζητούν συνεκτική, 

ουσιώδη και σφαιρική γνώση γύρω από τις πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Εισηγητές:  

Ανδρουτσόπουλος Κώστας, Υποδιευθυντής Διεύθυνσης Πολιτικής & Ελέγχου Πιστωτικού Κινδύνου, Alpha 
Bank, Sustainability Committee EET 

Δημόπουλος Δημήτρης, Διευθυντής Sustainability Unit, Τράπεζα Πειραιώς, Sustainability Committee EET 

Χαμπεσής Παναγιώτης, Στέλεχος Τομέα Τραπεζικών Εργασιών και Συνεργασίας με Δημόσια Διοίκηση, 
Επικεφαλής Τομέα Αειφόρου Ανάπτυξης, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Συντονιστής Sustainability Committee EET  

Διάρκεια: 3 ώρες. 

Χρόνος διεξαγωγής:  

23 & 25 Φεβρουαρίου 2021 (ώρες 16:30 – 18.00) 

Δίδακτρα: 140 € 

Η διοργάνωση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του ΕΤΙ που 
φιλοξενείται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://elearning.eti.gr/, σε εικονική αίθουσα ειδικά διαμορφωμένη για 
το εν λόγω εκπαιδευτικό έργο και μέσω βίντεο διάσκεψης. Η πρόσβαση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται 
μέσω του διαδικτύου, με τη χρήση φυλλομετρητή (web browser) από ηλεκτρονικό υπολογιστή (desktop 
/laptop) ή φορητή συσκευή (προτεινόμενο tablet και όχι κινητό τηλέφωνο).  

 

Για την συμμετοχή σας πρέπει να διαθέτετε ταχύτητα σύνδεσης 4Mbps και άνω, κάμερα (προαιρετικά) και 
ακουστικά ή ηχεία συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα στο τερματικό σας. 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 30, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, https://elearning.eti.gr/ . 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.429 (κα Μαρία Παπουτσή) 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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SUSTAINABLE FINANCE  

 
Θεματολογία 

 
 

1. Εισαγωγή  

Κατανόηση των επιπτώσεων και του κόστους της κλιματικής αλλαγής 

 

2. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

2.1 Πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο / Παγκόσμιες συμφωνίες  

UN SDGs Agenda 2030, Paris Agreement (2015) 

2.2. Διεθνείς επιστημονικές μελέτες / εκθέσεις 

IPCC, IPBES, Έγγραφο προβληματισμού ΕΕ: Προς μια βιώσιμη Ευρώπη μέχρι το 2030 

 

3. Κλιματική αλλαγή και Χρηματοπιστωτικός Τομέας 

3.1 Διεθνείς Πρωτοβουλίες  

 Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

 Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοοικονομικό 

Σύστημα (NGFS) 

 Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (PRI)   

 Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζική UNEP FI (PRB)  

3.2 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες/δράσεις, Στρατηγική ΕΕ και ρυθμιστικό/κανονιστικό 

πλαίσιο 

 Κανονισμός 2020/852 σχετικά με τη θέσπιση του πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων 

επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού 2019/2088 (Taxonomy Regulation) 

 ESG Κίνδυνοι/Παράγοντες (Οδηγός ΕΚΤ αναφορικά με κλιματικούς και περιβαλλοντικούς 

κινδύνους, Σχέδιο Δράσης EBA, Κατευθυντήριες Γραμμές EBA για την προέλευση και 

παρακολούθηση δανείων, ESMS)    

 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών (SFDR), όπως τροποποιείται από τον Κανονισμό 2020/852 

 ESG Disclosures - Οδηγία 2014/95/ΕΕ για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών (NFRD)   

 

4. Χρηματοδότηση της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής  

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal), Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF) 

2021-2027, Νέος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF), Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων (EIB), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)  



 

 

SUSTAINABLE FINANCE  
Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το σχετικό 

με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη που 

προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν καθοριστικούς 

παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της μεθοδολογίας που θα 

χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι πληροφορίες 

αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» που θα 

μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 

 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 19/02/2021 

 στο e-mail: mpapoutsi@hba.gr ή στο fax: 210-3646122 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


