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Greek RRF Co-Financing Framework 
 

Χώρα: Ελλάδα 
Αριθμός Επένδυσης: 53126 
Επιχειρηματικός Τομέας: Ενέργεια Ευρώπη 
Κατηγορία Επένδυσης: Ιδιωτική 
Περιβαλλοντική Κατηγορία:  FW 
Στοχευόμενη Ημερομηνία Διοικητικού Συμβουλίου: 23 Μαρτίου 2022 
Στάδιο Επένδυσης: Υπό Διερεύνηση 
Δημοσίευση Παρόντος: 11 Νοεμβρίου 2021 

 
Περιγραφή Έργου 
Το Ελληνικό Πλαίσιο Συγχρηματοδότησης με τον ΜΜΑ ("Πλαίσιο") θα αποτελείται από δάνεια της EBRD έως 
και 500 εκατ. ευρώ που θα δοθούν εφαρμόζοντας την αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari passu”) και 
κατ' αναλογία με δάνεια έως και 500 εκατ. ευρώ που θα χρηματοδοτούνται από τον Ελληνικό Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ("ΜΜΑ"), για τη στήριξη επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα. Τα 
δάνεια του ΜΜΑ θα παρέχονται με ευνοϊκά επιτόκια, με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με τους κανόνες της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της EBRD για χρηματοδότηση με 
ευνοϊκούς όρους. Η EBRD, μαζί με πιθανούς συγχρηματοδότες, θα κληθεί να χρηματοδοτήσει pari passu με 
τα δάνεια του ΜΜΑ, τουλάχιστον το 30% του κόστους του έργου, ενώ οι δανειολήπτες ή οι χορηγοί τους θα 
πρέπει να συνεισφέρουν τουλάχιστον το 20% του κόστους του έργου. Οι πιθανές επιλογές για την 
κινητοποίηση πρόσθετων συγχρηματοδοτών θα αξιολογούνται σε επίπεδο έργου. Η Τράπεζα δύναται να 
συνάπτει χρηματοδοτικές συμφωνίες κάτω από το Πλαίσιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα παρουσίας της στην Ελλάδα. 

 
Στόχοι Έργου 
Το Πλαίσιο είναι ευθυγραμμισμένο με τις πολιτικές-στόχους του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας ("ΣΑΑ"), όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ τον Ιούλιο του 2021, το οποίο στοχεύει να 
βοηθήσει την Ελλάδα, μέσω φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, να μεταβεί σε ένα ολοκληρωμένο, 
ανταγωνιστικό, πράσινο και ψηφιακό μοντέλο ανάπτυξης. Ειδικότερα, το Πλαίσιο θα υποστηρίξει ένα ευρύ 
φάσμα έργων σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με 
τουλάχιστον ένα από τα πέντε Κριτήρια Επιλεξιμότητας (πυλώνες) που ορίζονται στο ΣΑΑ, δηλαδή, πράσινη 
μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία, εξωστρέφεια και οικονομίες κλίμακας. 

 
Μεταρρυθμιστικά Οφέλη 
Το Πλαίσιο θα υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα έργων σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τουλάχιστον ένα από τα πέντε Κριτήρια Επιλεξιμότητας του ΣΑΑ, τα 
οποία πράγματι αντιστοιχούν στις μεταρρυθμιστικές ιδιότητες της Τράπεζας, και ιδιαίτερα στην Πράσινη, 
την Ανταγωνιστική και την Ολοκληρωμένη. 
 
Πράσινη: Ένα σημαντικό ποσό της χρηματοδότησης που προβλέπεται στο πλαίσιο αναμένεται να στηρίξει τη 
Μετάβαση στην Πράσινη Οικονομία. Επιπλέον, η EBRD θα συμφωνήσει να δεσμεύσει τουλάχιστον το 38,5% 
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των κονδυλίων του Πλαισίου χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση του κλίματος του 
Κανονισμού του ΜΜΑ, η οποία υιοθετείται για τον πράσινο πυλώνα του ΣΑΑ. 
 
Ανταγωνιστική: Το Πλαίσιο θα υποστηρίξει τη μετάβαση του ελληνικού μοντέλου ανάπτυξης από την 
κατανάλωση στην παραγωγικότητα, υποστηρίζοντας την καινοτομία προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και 
τις οικονομίες κλίμακας, προκειμένου να αυξηθεί το μέσο μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων και να 
μειωθεί το χάσμα πολυπλοκότητας και παραγωγικότητας τους με το αντίστοιχο των επιχειρήσεων εντός των 
συνόρων της ΕΕ. Επιπλέον, η EBRD θα συμφωνήσει να δεσμεύσει τουλάχιστον το 20,8% των κονδυλίων του 
Πλαισίου χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία για την ψηφιακή παρακολούθηση του Κανονισμού του ΜΜΑ, η 
οποία υιοθετείται για τον ψηφιακό πυλώνα του ΣΑΑ. 
 
Ολοκληρωμένη: Το Πλαίσιο θα χρηματοδοτήσει έργα που διευκολύνουν το εμπόριο με μεγαλύτερη 
ταχύτητα, χαμηλότερο κόστος και καλύτερη ποιότητα ως παράγοντας διευκόλυνσης της ανάπτυξης μέσω 
επενδύσεων σε φυσικές υποδομές (όπως έργα σε μεταφορές, ενέργεια και ψηφιακά δίκτυα), βελτιώσεις στη 
σύνδεση των ελληνικών επιχειρήσεων με την Ευρωπαϊκή Ενιαία αγορά (μέσω βελτιώσεων λιμένων, 
αεροδρομίων, δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, συνδέσεων οπτικών ινών) και προσπάθειες για την επίτευξη 
υψηλότερων εξαγωγών περισσότερο σύνθετων προϊόντων. 
 
Το μεταρρυθμιστικό όφελος μπορεί επίσης να προέλθει και από άλλες πηγές και, συνεπώς, άλλες 
μεταρρυθμιστικές ιδιότητες της Τράπεζας, δεδομένου του ευρέος φάσματος των τομέων των υποέργων που 
θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Πλαισίου. 

 
Πληροφορίες Πελάτη 
Το Πλαίσιο θα είναι διαθέσιμο για εταιρείες, εξαιρουμένων των τραπεζών και των μη τραπεζικών 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που υλοποιούν επιλέξιμα έργα στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και λειτουργούν με εμπορικούς όρους σε διάφορους τομείς και μεγέθη, από ΜΜΕ έως μεγάλες 
επιχειρήσεις. 

 
Χρηματοδότηση της EBRD  
Ευρώ 500.000.000,00 

 
Συνολικό Κόστος Έργου 
Ευρώ 1.250.000.000,00 

 
Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη 
Το ίδιο το Πλαίσιο δεν κατηγοριοποιείται σύμφωνα με την Περιβαλλοντική και Κοινωνική Πολιτική της 
Τράπεζας του 2019, ωστόσο κάθε υποέργο θα κατηγοριοποιείται κατά περίπτωση και θα υπόκειται σε 
ξεχωριστή Περιβαλλοντική και Κοινωνική Μελέτη (ESDD) με την υποστήριξη ανεξάρτητου συμβούλου. 
Ένα Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό Σχέδιο Δράσης (ESAP) και ένα Σχέδιο Εμπλοκής των 
Ενδιαφερομένων (εάν απαιτείται) θα αναπτύσσεται για κάθε υποέργο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
συμμόρφωση με τις Απαιτήσεις Απόδοσης (PRs) της EBRD. Οι αξιολογήσεις της αρχής της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH) όπου απαιτούνται για την ανάπτυξη του έργου της επένδυσης, 
συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών και περιβαλλοντικών τμημάτων των μελετών ελέγχου 
βιωσιμότητας και οποιασδήποτε ανάλυσης κόστους-οφέλους ή άλλων οικονομικών εκτιμήσεων θα 
αξιολογούνται για έργα άνω των 10 εκατ. ευρώ. Αυτές οι αξιολογήσεις θα καλύπτουν επίσης την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης του έργου με τα PRs της Τράπεζας. Όταν τα έργα αφορούν λιγότερα από 
10 εκατ. ευρώ, θα γίνεται προσδιορισμός με βάση τους πιθανούς περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
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κινδύνους που ενέχει το έργο. 
 

Τεχνική Συνεργασία 
Πρόσθετες δαπάνες, όπως πληρωμές για ελέγχους εξωτερικών ελεγκτών για συμμόρφωση με τα Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας ΣΑΑ και για εξωτερικούς συμβούλους για μελέτες ελέγχου βιωσιμότητας για τη 
συμμόρφωση με την αρχή DNSH, θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΜΑΑ που θα συνεισφέρει το 
ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών. 

 
Συμπληρωματικότητα 
Παρά την παρουσία του επιδοτούμενου μέρους χρηματοδότησης από το ΜΑΑ, η EBRD ενδέχεται να έχει 
οικονομική συμπληρωματικότητα μέσω της υποκείμενης χρηματοδοτικής διάρθρωσης του εκάστοτε έργου 
που δεν θα προσφέρεται από άλλες εμπορικές τράπεζες. Μέσω της συγχρηματοδότησης με πόρους του 
ΜΑΑ, η EBRD θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση του μεγάλου επενδυτικού κενού της Ελλάδας σε σύγκριση 
με την υπόλοιπη ΕΕ, το οποίο συνδέεται με χαμηλές κεφαλαιακές δαπάνες από τον ιδιωτικό τομέα. Το 
μέγεθος του μεριδίου ΜΑΑ θα περιοριστεί στο 30% έως 50% της χρηματοδότησης κάθε υποέργου και θα 
βαθμονομηθεί με βάση τη συνεισφορά κάθε υποέργου σε ένα ή περισσότερα από τα πέντε Κριτήρια 
Επιλεξιμότητας του ΣΑΑ. Η μη χρηματοοικονομική συμπληρωματικότητα πιθανότατα θα διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στα επιμέρους έργα και μπορεί δυνητικά να προέλθει από μια σειρά πηγών, ανάλογα με 
το εκάστοτε υποέργο. 

 
Στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία επικοινωνίας για το Πλαίσιο. Τα στοιχεία επικοινωνίας σε σχέση με 
κάθε πελάτη θα καθοριστούν στις σχετικές επιμέρους συμφωνίες. 

 
Επιχειρηματικές ευκαιρίες 
Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία-πελάτη. 
 
Για έργα που αφορούν τον κρατικό τομέα, επισκεφθείτε EBRD Procurement:                       
 
Τηλ.: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

 
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 

 
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. 

 
Μηχανισμός Παραπόνων για Επενδύσεις (PCM) 
Η EBRD έχει καθιερώσει ένα Μηχανισμό Καταγγελιών Επενδύσεων (PCM) για να δώσει την ευκαιρία 

http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
mailto:projectenquiries@ebrd.com
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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 θα πρέπει να κατατεθεί σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα 
που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διαδικασίας PCM. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο 
PCM (στο pcm@ebrd.com) για βοήθεια, εάν είστε αβέβαιοι ως προς την καταλληλόλητα της καταγγελίας 
σας. 

http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
http://www.ebrd.com/documents/occo/project-complaint-mechanism-pcm-rules-of-procedure.pdf
file:///C:/Users/chatziid/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R6WIUF1B/pcm@ebrd.com

