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Ηλεκτρονικό εισιτήριο Αθήνα - Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ)
Χώρα:

Ελλάδα

Αριθμός Επένδυσης:

48862

Επιχειρηματικός Τομέας:

Δημοτικές και περιβαλλοντικές υποδομές

Κατηγορία Επένδυσης:

Ιδιωτική

Περιβαλλοντική κατηγορία:

C

Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου:

27 Φεβρουαρίου 2019

Στάδιο Επένδυσης:

Υπό διερεύνηση

Δημοσίευση παρόντος:

07 Νοεμβρίου 2018

Περιγραφή Επένδυσης
Παροχή ομολογιακού δανείου έως 14 εκατομμύρια ευρώ για την αναχρηματοδότηση του δανείου
της Hellas Smarticket Α.Ε. (HST), και την μετατροπή του από δάνειο με εξασφάλιση σε δάνειο
χρηματοδότησης έργου χωρίς εξασφάλιση. Το Έργο της Hellas Smarticket Α.Ε. είναι ένα έργο
αναφορικά με το ηλεκτρονικό εισιτήριο το οποίο περιλαμβάνει την κατασκευή, λειτουργία και
συντήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αυτόματης είσπραξης κομίστρου για τις εταιρείες του
Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ) στην Αθήνα, υπό το πλαίσιο ενός
προγράμματος ΣΔΙΤ. Η ΕΤΑΑ θα συγχρηματοδοτήσει το δάνειο μαζί με έναν εμπορικό δανειστή.

Στόχοι Επένδυσης
Η επένδυση θα οδηγήσει σε μια χρηματοδότηση έργου χωρίς εξασφάλιση, αποδεικνύοντας στην
αγορά ότι υπάρχουν διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις για καλά διαρθρωμένες επενδύσεις ΣΔΙΤ για τις
οποίες ήταν δύσκολο να βρεθεί χρηματοδότηση.
Το Έργο έχει βελτιώσει την είσπραξη εσόδων του ΟΑΣΑ μέσω της σημαντικής αποφυγής της
λαθρεπιβίβασης στα διάφορα δίκτυα αστικών μεταφορών.

Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Τα προσδοκώμενα μεταρρυθμιστικά οφέλη είναι: 1) η επίδειξη στήριξης σε ένα καλά δομημένο
έργο το οποίο ολοκληρώθηκε ενώ στην αγορά επικρατούσαν δύσκολες χρηματοοικονομικές
συνθήκες, και 2) η υποστήριξη της διάδοσης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην παροχή
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας – η επιτυχία της ΣΔΙΤ για το ηλεκτρονικό εισιτήριο είναι σημαντική για
τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της οικονομικής βιωσιμότητας του ΟΑΣΑ, αλλά και για
την ανάπτυξη άλλων δημοτικών έργων με τη σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.
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Πληροφορίες Πελάτη
HELLAS SMARTICKET Α.Ε.
Η HST είναι μια ελληνική Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (SPV) που ιδρύθηκε για να χρηματοδοτήσει, να
εγκαταστήσει, να υποστηρίξει και να συντηρήσει ένα ενιαίο αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής
κομίστρου για τις δημόσιες συγκοινωνίες στην Αθήνα.
Η Τέρνα Ενεργειακή Α.Ε. (η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών
και είναι μέλος ενός κορυφαίου ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (μία ελληνική
εταιρεία η οποία ηγείται στην κατασκευή ακινήτων) και η LG CNS (θυγατρική της LG η οποία
παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πληροφορικής, ολοκλήρωσης συστημάτων, σε
θέματα εξωτερικών αναθέσεων και λύσεις υποδομών καλύπτοντας ένα πλήρες φάσμα
μεταφορικών συστημάτων συμπεριλαμβανομένων και των αστικών μεταφορών) είναι οι μέτοχοί
της (με ποσοστό 35%, 35% και 30% επί των μεριδίων αντίστοιχα).

Χρηματοδότηση της ΕΤΑΑ
Ευρώ 14.000.000,00
Ομολογιακό δάνειο έως 14.000.000 ευρώ

Συνολικό Κόστος Έργου
Ευρώ 70.300.000,00

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη
Κατηγορία C (ESP 2014). Ο προσδιορισμός του Έργου τροποποιήθηκε από το στάδιο της Μελέτης
Συμμόρφωσης (CR) και πλέον περιλαμβάνει μόνο την αναχρηματοδότηση χρέους στην Εταιρεία
Ειδικού Σκοπού HST. Οι εργασίες εγκατάστασης και η μετάβαση στο σύστημα ηλεκτρονικού
εισιτηρίου έχουν ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο του 2017. Ο δανειολήπτης είναι ουσιαστικά ένας
πάροχος υπηρεσιών πληροφορικής και το έργο είναι απίθανο να συσχετιστεί με Περιβαλλοντικούς
και Κοινωνικούς (E&S) κινδύνους, το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την Περιβαλλοντική και
Κοινωνική Μελέτη (ESDD) που έχει διενεργηθεί. Η κατηγορία του Έργου συνεπώς μεταβλήθηκε από
B σε C. Δεν υπάρχουν φιλοπεριβαλλοντικά στοιχεία (GET) που να συνδέονται με αυτήν την
επένδυση.
Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη (ESDD) πραγματοποιήθηκε εσωτερικά από το προσωπικό
της ΕΤΑΑ και περιελάμβανε την επανεξέταση του υφιστάμενου ερωτηματολογίου Κοινωνικής και
Περιβαλλοντικής Μελέτης και τις μετέπειτα συζητήσεις με αντιπροσώπους των HST και LG CNS.
Παρά το μικρό της μέγεθος, η HST έχει ένα πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και
Περιβάλλοντος, και υπόκειται στις ίδιες πολιτικές και διαδικασίες με τη μητρική της εταιρεία Τέρνα
Ενεργειακή Α.Ε., η οποία είναι ήδη πελάτης της ΕΤΑΑ. Η LG CNS είναι επίσης πιστοποιημένη με τα
πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, και όλα τα έργα που διενεργεί ελέγχονται σε τακτική βάση
εσωτερικά ή/και εξωτερικά από συμβούλους.
Η μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν οδήγησε σε ομαδικές απολύσεις, και όλες οι διαδικασίες
που σχετίζονται με τις Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές πτυχές των σταθμών διαχειρίζονται από τον
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Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και το αντίστοιχο γραφείο κινήσεως. Όλες οι
διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαχείριση παραπόνων, την αντιμετώπιση καταστάσεων
έκτακτης ανάγκης, τα θέματα υγείας και ασφάλειας, τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών
κτλ., εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΟΑΣΑ. Σύμφωνα με τους όρους της ΣΔΙΤ, ο δανειολήπτης και
η LG CNS δεν έχουν καμία αλληλεπίδραση με το κοινό ή με τους χρήστες του μετρό. Το σύστημα
πληροφορικής που αναπτύχθηκε και λειτουργεί από τον Πελάτη είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με
το πρότυπο ISO 27001 αναφορικά με τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.
Η Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη (ESDD) διαπίστωσε συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις
Απόδοσης (PRs) της ΕΤΑΑ και συνεπώς δεν απαιτείται Σχέδιο Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής
Δράσης. Το Έργο θα ελέγχεται μέσω της αξιολόγησης των ετήσιων Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών
Εκθέσεων που υποβάλλονται από τον Πελάτη.
Τεχνική Συνεργασία
Καμία.

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας
Βασίλης Πολίτης
vpolitis@terna-energy.com
+302106968898
+302106968796
terna-energy.com
Λεωφόρος Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα, Ελλάδα

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία.
Για δημόσια έργα, επισκεφτείτε EBRD Procurement: Τηλ: +44 20 7338 6794
Email: procurement@ebrd.com

Γενικές Ερωτήσεις
Ερωτήσεις για έργα της ΕΤΑΑ που δεν σχετίζονται με προμήθειες:
Τηλ: +44 20 7338 7168
Email: projectenquiries@ebrd.com

Πολιτική Δημόσιας Πληροφόρησης (PIP)
Η PIP καθορίζει με ποιο τρόπο η ΕΤΑΑ γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με
ενδιαφερόμενα μέρη έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των
στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της. Επισκεφθείτε τη σελίδα Πολιτικής
Δημόσιας Πληροφόρησης παρακάτω για να μάθετε πώς μπορείτε να ζητήσετε μια Aναφορά του
Συμβουλίου του Δημόσιου Τομέα.
Κείμενο της PIP
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Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM)
Η ΕΤΑΑ έχει καθιερώσει έναν Μηχανισμό Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM) ο οποίος παρέχει την
δυνατότητα ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν παραπόνων από άτομα ή οργανώσεις σχετικά με έργα
που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ και φέρονται να έχουν ή είναι πιθανόν να προκαλέσουν
περιβαλλοντική και/ή κοινωνική ζημία.
Παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μηχανισμού Παραπόνων για Επενδύσεις για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαδικασία υποβολής παραπόνου. Ο υπεύθυνος PCM
λειτουργός (pcm@ebrd.com) βρίσκεται στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με
την διαδικασία υποβολής παραπόνων αλλά και τα κριτήρια εγγραφής και καταλληλότητας
σύμφωνα με τους κανονισμούς του Μηχανισμού Παραπόνων για Επενδύσεις PCM.
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