
Xρηματοδοτήσεις & MYHE 
Παναγιώτης Τουρναβίτης 

Γενικός Διευθυντής – Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ 



Η Τράπεζα μας 
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Καταστήματα 



Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις και την 

περιοχή μας… 
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31.12.2010 31.12.2018 Μεταβολή 

Χορηγήσεις 40.530€ 71.338€ 76% 

Καταθέσεις 47.830€ 90.379€ 89% 

Μέλη 4.251 9.450 122% 



Σημαντικά Στοιχεία 

 Δεν χρειάστηκε ποτέ ανακεφαλαιοποίηση 

 Δεν έλαβε ποτέ κρατική ενίσχυση 

 Δεν συμμετείχε ποτέ  στον υποστηρικτικό μηχανισμό ρευστότητας (ELA) 

 Κατέχει από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 

 Κατέχει από τους υψηλότερους δείκτες ρευστότητας  

 Η πρώτη Συνεταιριστική που έλαβε ανεξάρτητη αξιολόγηση(B-) 

 Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που υπέγραψε με το ΕΤαΕπ(2016) 

 Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που έγινε μέλος ως μέλος του FEBEA(2015) 

 Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που έγινε δεκτή ως μέλος στο EMN(2016) 

 Η πρώτη Ελληνική Τράπεζα που έγινε δεκτή ως μέλος στο GABV (2018) 

 Στρατηγικός εταίρος του οικοσυστήματος της Κοινωνικής Οικονομίας 

 Συμμετέχει ενεργά σε καινοτόμα Ευρωπαϊκά Έργα  (Ses-Net, See-GR, Profit) 



Χρηματοδότηση Έργων ΜΥΗΕ 
Ερωτήματα και ανησυχίες από την πλευρά της Τράπεζας 



Εμπειρία στην χρηματοδότηση ΑΠΕ 
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕ  / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΕ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 



Χρηματοδοτούμε ΜΥΗΕ? 

Ναι, γιατί… 
 Αποτελούν μη καταναλωτικούς παραγωγούς ΗΕ με αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής 

 Αξιοποιούν ενεργειακές πηγές ανεκμετάλλευτες 

 Δεν συμμετέχουν στην μόλυνση του περιβάλλοντος και δεν απελευθερώνουν CO2 

 Απλότητα υδραυλικού εξοπλισμού και μεγάλη διάρκεια ζωής του (κύριος εξοπλισμός, 
φράγματα και έργα ελέγχου) 

 Αξιόπιστη και ευπροσάρμοστη λειτουργία 

 Η τεχνολογία τους είναι επαρκώς αναπτυγμένη και οι αποδόσεις των υδροστροβίλων είναι 
της τάξης του 90% 

 Απαιτούν μικρό κόστος συντήρησης 

 Αναπτύσσονται σε συνδυασμό με μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών υλικών και εργατικού 
δυναμικού 



Χρηματοδοτούμε ΜΥΗΕ? 

Ναι, εφόσον… 
 Έχει γίνει καλή εκτίμηση του κόστους επένδυσης 

 Τα ΜΥΗΕ παρουσιάζουν υψηλό κόστος κατασκευής, με εκτεταμένα έξοδα 
αγορών / ενοικίασης εκτάσεων, απαλλοτριώσεων, έργων διαμόρφωσης, 
στεγανοποίησης, κατασκευής καναλιών εκτροπής, φραγμάτων και δρόμων 
προσπέλασης καθώς και έργων πολιτικού μηχανικού για την εγκατάσταση 
του εξοπλισμού. 

 Εγκαθίστανται κυρίως σε περιοχές ορεινές και απομακρυσμένες, με 
αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η επένδυση με υψηλά έξοδα μεταφοράς της ΗΕ 

 Υπάρχει αξιόπιστη και εκτενής υδρολογική μελέτη 

 Είναι επένδυση άμεσα εξαρτημένη από τα υδρολογικά στοιχεία της περιοχής 

 Υπάρχει εμπειρία των φορέων στις εγκαταστάσεις ΜΥΗΕ και δυνατότητα 
κάλυψης μέρους της αρχικής επένδυσης  

 



Ναι, αλλά πώς?  

Χρηματοδοτικές Λύσεις… 

 Απαιτούμενη η Ιδιωτική Συμμετοχή 

 Εκχώρηση των εσόδων της παραγωγής 

 Εκχώρηση τυχόν κρατικών ενισχύσεων της επένδυσης (π.χ. ΕΣΠΑ, 

Αναπτυξιακός κ.α.) 

  Ζητούμενο το χρηματοοικονομικό κόστος (π.χ. χαμηλό επιτόκιο) 

1. Αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (π.χ. ΕΤΕΑΝ) 

2. Αξιοποίηση συνεργιών συγχρηματοδότησης της Τράπεζας μας με Ευρωπαϊκές 

Τράπεζες 



Κίνδυνοι - Σημεία Προσοχής 

 Μεγάλη χρονική περίοδος ωρίμανσης της αδειοδότησης των έργων 

 Ενδεχόμενες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας 

 Πιθανές δικαστικές εμπλοκές σε όλες τις φάσεις του (Πιθανή εμπλοκή σε 

κάποια από τις επόμενες αδειοδοτικές διαδικασίες λόγω πολυπλοκότητας της 

νομοθεσίας, π.χ. έκδοση οικοδομικής άδειας). 

 Δυσκολία στην σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ 

 Στενή εξάρτηση με το κράτος 



Και η συνέχεια… 



…Στηρίζουμε τις Επιχειρήσεις με πράξεις  

…Συμβάλλουμε στην τοπική ανάπτυξη 

…Δημιουργούμε το αύριο 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣ. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 

13 


