
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Χρηματοδότηση με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG) 
                                                στην MATRIX PACK. 
 
Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας και της μείωσης του 
αποτυπώματος πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης της 
εταιρείας MATRIΧ PACΚ ΑΕ, κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance –ESG). 
 
Tα κριτήρια αυτά προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και αφορούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: 
 

 Την εναρμόνιση της παραγωγής της εταιρείας με τις απαιτήσεις αποπλαστικοποίησης της 
Οδηγίας 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις απαιτήσεις που θα προκύψουν από 
την εφαρμογή της Οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο έως και την 30η Ιουνίου 2021 ή νωρίτερα εφόσον 
απαιτείται από την εθνική νομοθεσία. 

 Τη χρήση, κατά τουλάχιστον 90%, πρώτης ύλης πιστοποιημένης ως βιοαποδομήσιμη στο 
έδαφος. 

 Τη διατήρηση και ανανέωση όλων των πιστοποιήσεων συμμόρφωσης του FSC (Forest 
Stewardship Council).  

  
Η χρηματοδότηση αρχικού ποσού € 6 εκατ., αφορά σε επενδύσεις της MATRIX PACK ΑΕ στην Ελλάδα 
για την μετατροπή της παραγωγής της, από πλαστικά καλαμάκια, σε βιοδιασπώμενα και χάρτινα.  
 
Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς προάγει την κυκλική και βιώσιμη οικονομία, ενισχύοντας την 
ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας και αποδεικνύει εμπράκτως τη 
δέσμευσή της στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, εφαρμόζοντας με διαφάνεια στις τραπεζικές της 
εργασίες, αρχές που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της κοινωνίας.  
 
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στη διαμόρφωση των Αρχών 
Υπεύθυνης Τραπεζικής, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο, μέλη της Χρηματοοικονομικής 
Πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP FI). Οι Αρχές αυτές καθορίζουν και 
οριοθετούν το πλαίσιο στο οποίο επιδιώκεται να  αναπτυχθεί η Αειφόρος Τραπεζική (Sustainable 
Banking) τα επόμενα χρόνια. Η υιοθέτησή τους αποτελεί αποφασιστική κίνηση προκειμένου να 
επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και τη 
Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.  
 
Όπως τονίζει ο κ. Θάνος Βλαχόπουλος, Γενικός Διευθυντής Corporate και Investment Banking της 
Τράπεζας Πειραιώς, «Η κυκλική οικονομία και η περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή, για εμάς στη 
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ελληνικών επιχειρήσεων, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά πανευρωπαϊκά. Η Τράπεζα Πειραιώς 
συμβάλλει στην προσπάθεια αποπλαστικοποίησης, η οποία προωθείται ενεργά από την χώρα μας. Σε 
αυτό το πλαίσιο, είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η εταιρεία Matrix Pack, μια ελληνική εταιρεία 
με ηγετική παρουσία στον κλάδο της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επενδύει με αποτελεσματικό τρόπο στην 
κατεύθυνση της κυκλικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας». 
 
Ο πρόεδρος του ΔΣ της Matrix Pack κ. Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος, δήλωσε: «Η Matrix Pack έχει σαν 
αποστολή της να στηρίξει τις πολιτικές των πελατών της για βιώσιμη ανάπτυξη και να εναρμονιστεί 
απολύτως με τις πολιτικές της Ε.Ε. και των κρατών μελών για αποπλαστικοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο 
και με επενδύσεις βασισμένες σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, η εταιρεία μας βρίσκεται στην 
ευρωπαϊκή πρωτοπορία, με σημαντικό ποσοστό συμμετοχής στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα 
στα χάρτινα καλαμάκια, τροφοδοτώντας όλα τα τμήματα της αγοράς, εμφιαλωτές υγρών, HORECA,  
retail, καθώς και σημαντικούς πελάτες διεθνώς στην αγορά αλυσίδων γρήγορου φαγητού. Θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα Πειραιώς, για την συμβολή της στην προσπάθειά μας να προάγουμε 
πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης». 
 
                                                                                                                                           

   Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2020 


