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Περιγραφή Έργου:
Το Ελληνικό Πλαίσιο Επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΕΑΠΕ) της EBRD είναι ένα
επενδυτικό πλαίσιο για τις χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας, (i) σε ελληνικά έργα σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και ii) σε επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας που επιτρέπουν την ενσωμάτωση της ανανεώσιμης ενέργειας στο Ελληνικό
σύστημα. Το ΕΠΕΑΠΕ έρχεται σε μία κρίσιμη στιγμή για την ανανεώσιμη ενέργεια στην Ελλάδα. Το
ΕΠΕΑΠΕ ανταποκρίνεται στο στόχο της χώρας να προσθέσει 2.4 GW ισχύ ανανεώσιμης ενέργειας
έως το 2020, και πιο συγκεκριμένα, στην πρόσφατη υιοθέτηση ενός νέου καθεστώτος στήριξης της
ανανεώσιμης ενέργειας βασισμένο στις συνθήκες της αγοράς, το οποίο συμπεριλαμβάνει τη
μετάβαση σε ένα μηχανισμό δημοπράτησης για τον καθορισμό τιμών πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ. Η Τράπεζα έχει την ευκαιρία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο διασφαλίζοντας
την επιτυχία αυτού του νέου συστήματος και υποστηρίζοντας έτσι τους στόχους της Ελλάδας
σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση ρύπων.
Στόχοι έργου:
Το Ελληνικό Πλαίσιο Επενδύσεων σε ΑΠΕ:
•

•

•

Θα επιδείξει τη δέσμευση της Τράπεζας στην υποστήριξη της ανανεώσιμης ενέργειας στην
Ελλάδα στο πλαίσιο ενός νέου καθεστώτος στήριξης το οποίο είναι βασισμένο στις
συνθήκες της αγοράς.
Θα υποστηρίξει τους λειτουργούς του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην οικοδόμηση τόσο
της φυσικής όσο και της λειτουργικής δυνατότητας τους, ώστε να δεχτούν και να
διαχειριστούν μεγάλης και μεσαίας κλίμακας διείσδυση ανανεώσιμης ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης ζητημάτων πρόσβασης και χωρητικότητας
του δίκτυο.
Θα περιέχει συντονισμένες προσπάθειες στρατηγικού διαλόγου με τις αρμόδιες αρχές.
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Μεταρρυθμιστικά Οφέλη
Το ΕΠΕΑΠΕ έχει ως στόχο να βοηθήσει την Ελλάδα να εκπληρώσει τους στόχους της για την χρήση
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς επίσης να επιτύχει την μείωση των εκπομπών ρύπων: (i)
άμεσα μέσω της χρηματοδότησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κυρίως μέσω
του νέου μηχανισμού δημοπρατήσεων, και (ii) έμμεσα υποστηρίζοντας τις υποδομές του
ηλεκτρικού δικτύου ώστε να βελτιωθεί η εισχώρηση των σταθμών ανανεώσιμης ενέργειας στο
ελληνικό σύστημα.
Πληροφορίες Πελάτη
Κάθε υπό-έργο κάτω από το ΕΠΕΑΠΕ θα έχει το δικό του πελάτη από τον ιδιωτικό ή το δημόσιο
τομέα.
Χρηματοδότηση της EBRD
300,000,000 Ευρώ
Συνολικό Κόστος έργου
300,000,000 Ευρώ
Περιβαλλοντική και Κοινωνική περίληψη
Σύμφωνα με την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική του 2014, το Επενδυτικό Πλαίσιο καθαυτό
δεν θα κατηγοριοποιηθεί και κάθε υπό-έργο θα υπόκειται σε πλήρη περιβαλλοντολογικό και
κοινωνικό διαγνωστικό έλεγχο τόσο σε επίπεδο έργου όσο και σε επίπεδο αναδόχου με την
υποστήριξη ενός ανεξάρτητου συμβούλου. Σε αυτή τη βάση, κάθε υπo-έργο θα εξετάζεται και θα
κατηγοριοποιείται σε ατομική βάση και ο διαγνωστικός έλεγχος θα διεξάγεται σύμφωνα με τις
απαιτήσεις δημοσίευσης του συγκεκριμένου έργου.
Τεχνική Συνεργασία
Δεν έχει προγραμματιστεί σε αυτό το στάδιο.
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες επικοινωνήστε με την εταιρεία-πελάτη.
Γενικές ερωτήσεις
Για ερωτήσεις προς την EBRD που αφορούν το έργο και δεν συνδέονται με την προμήθεια:
Τηλ: +44 20 7338 7168
Fax: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
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Δημόσια Πολιτική Πληροφόρησης (PIP)
Η PIP καθορίζει το με ποιον τρόπο η EBRD γνωστοποιεί πληροφορίες και διαβουλεύεται με τα
ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να προωθηθεί η καλύτερη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των
στρατηγικών, των πολιτικών και των δραστηριοτήτων της.
Κείμενο της PIP
Μηχανισμός καταγγελιών Επενδύσεων (PCM)
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Καταγγελιών Επενδύσεων (PCM) για να δώσει την
ευκαιρία ανεξάρτητης εξέτασης τυχόν καταγγελιών από ένα ή περισσότερα άτομα ή από
οργανώσεις σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από την Τράπεζα και φέρονται να έχουν
προκαλέσει ή πιθανόν να έχουν προκαλέσει ζημία.
Κανόνες Διαδικασίας PCM
Οποιαδήποτε καταγγελία σύμφωνα με το PCM μπορεί να κατατεθεί το αργότερο 12 μήνες μετά την
τελευταία διανομή κεφαλαίων της EBRD. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο PCM (στο
pcm@ebrd.com) ή στο σχετικό Γραφείο της EBRD για βοήθεια, εάν είστε αβέβαιοι ως προς την
καταλληλότητα της καταγγελίας σας.
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