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Papoutsanis RRF 

 

 
Περιγραφή Έργου  

Παροχή δανείου ύψους 12 εκατ. ευρώ στην εταιρεία Παπουτσάνης ΑΒΕΕ (“Παπουτσάνης” ή “Εταιρεία”). Η 

προτεινόμενη συναλλαγή παρουσιάζεται ως η πρώτη χρηματοδότηση Μικρομεσαίας Επιχείρησης («ΜμΕ») 

καθώς και το τρίτο κατά σειρά επιμέρους έργο εντός του Ελληνικού Πλαισίου Συγχρηματοδότησης της EBRD, 

το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη 

χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. Το δάνειο αποτελείται από τμήμα ύψους 8,9 

εκατ. ευρώ που παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης («ETAA» ή 

«Τράπεζα») και τμήμα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ που χορηγείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

(«ΤΑΑ») μέσω του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών.  

 

Στόχοι Έργου  

Το έργο θα χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας συνολικού ύψους 15 εκατ. 

ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κεφαλαιουχικές δαπάνες με στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα και δαπάνες 

Έρευνας και Ανάπτυξης («Ε&Α»), επιτρέποντας περαιτέρω καθετοποίηση των παραγωγικών γραμμών της 

Εταιρείας καθώς και αυτοματοποίηση και βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής. Το συνολικό κόστος 

του έργου θα καλυφθεί από το πακέτο χρηματοδότησης ύψους 12 εκατ. ευρώ και από ίδια κεφάλαια της 

Παπουτσάνης ύψους 3 εκατ. ευρώ. Το Έργο λαμβάνει υπόψιν τις στρατηγικές κατευθύνσεις της Τράπεζας για 

την Ελλάδα, ειδικά ως προς την «ενίσχυση της ικανότητας των επιχειρήσεων και των ΜμΕ να προσθέτουν 

αξία» ενώ συμβαδίζει με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας για την υποστήριξη 

εξωστρεφών επιχειρήσεων να επιτύχουν τους στόχους τους σχετικά με τη πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση. 

 

 

Χώρα: 

Αριθμός Επένδυσης:  

Επιχειρηματικός Τομέας:  

Κατηγορία Επένδυσης: 

Περιβαλλοντική Κατηγορία:  

Ημερομηνία Έγκρισης Επένδυσης:  

Στάδιο Επένδυσης: 

Ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος 
στην Αγγλική γλώσσα: 

 

ΕΛΛΑΔΑ 

54005 

Μεταποίηση και Υπηρεσίες 

Ιδιωτική 

B 

29 Νοεμβρίου 2022 

Υπό εκταμίευση 

16 Ιανουαρίου 2023 

Όπως προβλέπεται από την παράγραφο 2.6 του Τμήματος ΙΙΙ της Πολιτικής Πρόσβασης στην Πληροφορία, η γνωστοποίηση αυτού του PSD (Εγγράφου 
Σύνοψης Έργου) έχει αναβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.4 της Οδηγίας για την Πρόσβαση στις Πληροφορίες 
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Μεταρρυθμιστικά Οφέλη  

Αναμενόμενο αποτέλεσμα Μεταρρυθμιστικού Οφέλους (ETI): 65 

 

Η επένδυση συμβάλλει στην «Ανταγωνιστικότητα» καθώς το στοχευμένο πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

περιλαμβάνει ένα σύνολο στρατηγικών πρωτοβουλιών βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, 

της ανάπτυξης νέων καινοτόμων προϊόντων και της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων συσκευασίας. 

Επιπλέον, το Έργο υποστηρίζει την Πράσινη μετάβαση χάρη στη χρήση νέων ενεργειακά αποδοτικών 

μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοπαραγωγή 

(net metering) στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Εταιρείας.  

 

Πληροφορίες Πελάτη 

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι μια ΜμΕ που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, 

εμπορία και διακίνηση καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας από το 1870.  

 

Χρηματοδότηση 

ΕΥΡΩ 8.900.000,00 

 

Συνολικό Κόστος Έργου 

ΕΥΡΩ 15.000.000,00 

 

Περιβαλλοντική και Κοινωνική Περίληψη  

Κατηγορία Β (ΠΚΠ 2019). Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι μια ΜμΕ που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική 

παραγωγή, επεξεργασία, εμπορία και διακίνηση καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας (παράγει 

σαπούνια και υγρά καλλυντικά για τρίτους καθώς και ξενοδοχειακές σειρές) από το 1870. Οι Περιβαλλοντικοί 

και Κοινωνικοί κίνδυνοι και επιπτώσεις που σχετίζονται με την αγορά εξοπλισμού και μηχανημάτων στην 

υπάρχουσα μονάδα παραγωγής, κατασκευή κτιρίου για παραγωγή, και εγκατάσταση ηλιακών πάνελ 

(εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών 1.2MWp και 600kWp σε στέγες), έχουν αξιολογηθεί. Η 

περιβαλλοντική και κοινωνική μελέτη (environmental & social due diligence – ESDD) πραγματοποιήθηκε 

εσωτερικά μέσω εξέτασης ερωτηματολογίου και πακέτου πληροφοριών που παρείχε ο Πελάτης, εξέτασης των 

Αναφορών Βιωσιμότητας (2020-2021) του Πελάτη και συνεντεύξεων με τον Πελάτη. Τα αποτελέσματα της 

τρέχουσας μελέτης ESDD έδειξαν ότι η Εταιρεία διαθέτει υψηλά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και 

περιβάλλοντος (HSE standards). Κρίνεται ότι δεν απαιτείται εφαρμογή επιπλέον Περιβαλλοντικού και 

Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης (Environmental and Social Action Plan – ESAP) για αυτήν την συναλλαγή. 

H Εταιρεία διαθέτει περιβαλλοντική πολιτική και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής και κοινωνικής 

διαχείρισης (environmental & social management system – ESMS) συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης 

αποβλήτων για αέρα, νερό, λύματα και στερεά απόβλητα (επικίνδυνα και μη) κλπ. Τα πρότυπα ISO 14001 και 

ISO 45001 (τέως OHSAS 18001) τελούν υπό προετοιμασία για πιστοποίηση. Η Εταιρεία έχει ήδη εφαρμόσει τα 

πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 22716:2007 για στόχους που σχετίζονται με την ποιότητα και τις καλές 

πρακτικές παραγωγής. Επιπλέον η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

αναφορικά με τις προσλήψεις, απασχόληση ατόμων κάτω των 18 ετών, περί ίσων ευκαιριών και μη διάκρισης, 

σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας αλλά και οργανώσεων εργαζομένων, και μηχανισμό 

παραπόνων. Όλοι οι προμηθευτές αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος 

(HSE) πριν από την επιλογή και στη συνέχεια αξιολογούνται ετησίως σχετικά με τα κριτήρια HSE και με τις 
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ποιοτικές επιδόσεις τους στα πλαίσια του ISO 9001. Επιπλέον, όλοι οι εργολάβοι υποχρεούνται επίσης να 

συμμορφώνονται με την Εργατική Νομοθεσία.  

 

Το Έργο θα εγκατασταθεί στην περιοχή του υφιστάμενου εργοστασίου που βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη 

με την ονομασία ΒΤ1 και ορίζεται ως «ζώνη μη οχλουσών βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων», εντός 

της Γενικής Σχεδιαστικής Ζώνης της Δημοτικής Ενότητας Αυλίδας, εντός του Δήμου Χαλκιδέων και δεν  

απαιτείται απόκτηση γης. 

 

Το έργο δεν καλύπτεται από τα παραρτήματα της Οδηγίας για την Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

(EIA Directive). Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η άδεια κατασκευής απαιτείται από την τοπική αρχή. Η 

Εταιρεία έχει ήδη υποβάλει αίτηση για άδεια κατασκευής και αναμένει έγκριση από τις αρχές. Η άδεια 

κατασκευής αναμένεται να αποκτηθεί εντός του 2022.  

 

Όσον αφορά την Περιβαλλοντική Άδεια, η νέα επένδυση δεν περιλαμβάνεται ακόμη στην υφιστάμενη άδεια 

από τις Ελληνικές Αρχές, καθώς η άδεια αναφέρεται σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Μόλις 

ολοκληρωθεί η νέα επένδυση, η Εταιρεία θα υποβάλει αίτηση για τροποποίηση της περιβαλλοντικής άδειας, 

εφόσον απαιτείται. Η αίτηση για τροποποίηση της περιβαλλοντικής άδειας θα γίνει όταν ολοκληρωθεί το 

έργο, ως πάγια πρακτική στην Ελλάδα. Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ αναθεωρεί τακτικά όλες τις απαιτούμενες άδειες 

σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

 

Η Παπουτσάνης είναι μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και συνεργάζεται με εταιρείες 

ανακύκλωσης για τη συλλογή και επεξεργασία των απορριμμάτων συσκευασίας. Οι εταιρείες ανακύκλωσης 

με τις οποίες συνεργάζεται η Παπουτσάνης στη διαχείριση απορριμμάτων (συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση, 

διάθεση) διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και ακολουθούν τις απαραίτητες πρακτικές διαχείρισης, όπως 

ορίζει η σχετική νομοθεσία. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις της Οδηγίας της ΕΕ για τις Συσκευασίες θα πληρούνται 

από το Έργο. 

 

Οι επιπτώσεις του Έργου αναμένεται να περιοριστούν στη φάση κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας. 

Οι οχλήσεις στις κοινότητες αναμένεται να περιορίζονται σε τυπικές κατασκευαστικές επιπτώσεις όπως 

θόρυβος, σκόνη, απόβλητα εκσκαφών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή του υφιστάμενου εργοστασίου 

βρίσκεται στη Βιομηχανική Ζώνη. Δεν αναμένεται αλληλεπίδραση με περιοχές Natura 2000 λόγω του 

γεγονότος ότι το έργο θα εγκατασταθεί στην περιοχή του υφιστάμενου εργοστασίου που βρίσκεται σε 

Βιομηχανική Ζώνη. 

 

Με βάση την αξιολόγηση από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας (Environment and Sustainability 

Department – ESD), όλες οι επιπτώσεις κατά τις φάσεις κατασκευής/εγκατάστασης/λειτουργίας αναμένεται 

να είναι περιορισμένες και χαμηλού κινδύνου, και να αντιμετωπιστούν άμεσα μέσω τυπικών μέτρων 

μετριασμού. Δεδομένου ότι το έργο θα εκτελεστεί σε εν λειτουργία εργοστάσιο που βρίσκεται στη 

Βιομηχανική Ζώνη, τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση ή/και την εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

έχουν ήδη ληφθεί και υλοποιούνται. 

 

Τα έργα στο πλαίσιο του ΤΑΑ πρέπει να συμμορφώνονται ως προς την αρχή της ‘Μη Πρόκλησης Σημαντικής 

Βλάβης’ (Do No Significant Harm - DNSH), που απαιτεί την εφαρμογή ελέγχου βιωσιμότητας αναφορικά με 

την περιβαλλοντική και κλιματική διάσταση του έργου σύμφωνα με την οδηγία InvestEU. Η μελέτη ESDD 

επιβεβαίωσε πως οι Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές (E&S) επιπτώσεις είναι χαμηλού κινδύνου και 

μετριάζονται άμεσα. Δεν απαιτήθηκε λεπτομερής έλεγχος βιωσιμότητας, ενώ το έργο πληροί την απαίτηση 

DNSH για το ΤΑΑ. Παράλληλα δεν απαιτείται εφαρμογή Περιβαλλοντικού και Κοινωνικού Σχεδίου Δράσης 

(Environmental and Social Action Plan – ESAP). Η Τράπεζα θα παρακολουθεί την εφαρμογή και τη διαδικασία 
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αδειοδότησης μέσω ετήσιων Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Αναφορών (Environmental and Social Reports 

– AESR) και επικοινωνίας με την Εταιρεία όπου κρίνεται σκόπιμο. 

 

Τεχνική Συνεργασία 

Καμία 

 

Συμπληρωματικότητα 

Η παρουσία της Τράπεζας δίνει τη δυνατότητα στην Παπουτσάνης να υλοποιήσει απρόσκοπτα τη στρατηγική 

της και να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους της που εστιάζονται στην καινοτομία και την επέκταση  

σε νέα προϊόντα και αγορές. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας της Εταιρείας  

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ - Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων  

info@papoutsanis.gr 

(+30) 22620 86 430 

(+30) 22620 71 932 

https://www.papoutsanis.gr 

Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, 71ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, Βαθύ  Αυλίδος, 34100, Χαλκίδα 

 

Κατανόηση της Μεταρρύθμισης 

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση της ΕΤΑΑ για τη μέτρηση του μεταρρυθμιστικού 
οφέλους είναι διαθέσιμες εδώ. 
 

Επιχειρηματικές ευκαιρίες 

Για επιχειρηματικές ευκαιρίες ή προμήθειες, επικοινωνήστε με την εταιρεία.  

Για επιχειρηματικές ευκαιρίες με την ΕΤΑΑ (που δεν σχετίζονται με προμήθειες) επικοινωνήστε με: 

Τηλ.: +44 20 7338 7168 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Για έργα δημοσίου τομέα, επισκεφτείτε τη σελίδα Προμήθειες ΕΤΑΑ: 
 
Τηλ.: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 
 

  

https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
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Γενικές ερωτήσεις 

Συγκεκριμένα ερωτήματα μπορούν να υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας  Έντυπο ερωτήσεων EBRD. 
 

Περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική (ΠΚΠ) 

Η ΠΚΠ και οι συναφείς Απαιτήσεις Απόδοσης (ΑΑ) ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΤΑΑ τηρεί τη δέσμευσή 
της να προωθεί την «περιβαλλοντικά ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη».   Η ΠΚΠ και οι ΑΑ περιλαμβάνουν 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την συμμόρφωση των πελατών με τις ισχύουσες απαιτήσεις της εκάστοτε 
εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο της δημόσιας ενημέρωσης και διαβούλευσης καθώς και  σχετικά με την 
εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού παραπόνων ο οποίος θα λαμβάνει και θα διευκολύνει την επίλυση 
προβλημάτων και την υποβολή παραπόνων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων, και συγκεκριμένα, σχετικά με 
την περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση του πελάτη και του έργου. Αναλογικά προς τη φύση και την 
κλίμακα των περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και επιπτώσεων, η πολιτική συμπληρωματικότητας 
της ΕΤΑΑ απαιτεί επιπλέον από τους πελάτες της να δημοσιεύουν πληροφορίες, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα, αναφορικά με τους κινδύνους και τον αντίκτυπο που επιφέρουν τα έργα ή να συμμετέχουν 
σε ουσιαστική διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψιν και ανταποκρινόμενοι στις 
παρατηρήσεις όλων των μερών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές πρακτικές της ΕΤΑΑ είναι διαθέσιμες στη σελίδα ΠΚΠ. 

Ακεραιότητα και συμμόρφωση 

Το Γραφείο του Προϊστάμενου Συμμόρφωσης της ΕΤΑΑ (OCCO) προωθεί την καλή διακυβέρνηση και 
διασφαλίζει την εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών ακεραιότητας σε όλες τις δραστηριότητες της Τράπεζας 
σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η μελέτη δέουσας επιμέλειας ζητημάτων ακεραιότητας 
εφαρμόζεται στο σύνολο των πελατών της Τράπεζας ώστε να διασφαλιστεί ότι τα έργα δεν παρουσιάζουν μη 
αποδεκτή ακεραιότητα ή κίνδυνο φήμης για την Τράπεζα. Η Τράπεζα θεωρεί ότι ο εντοπισμός και η επίλυση 
προβλημάτων σε όλα τα στάδια αξιολόγησης για την έγκριση του έργου είναι τα πιο αποτελεσματικά μέσα 
διασφάλισης της ακεραιότητας των συναλλαγών της Τράπεζας. Το Γραφείο Συμμόρφωσης παίζει κομβικό 
ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας και επιπλέον βοηθάει στο έργο της παρακολούθησης των 
κινδύνων ακεραιότητας των έργων μετά από την επένδυση.  
 
Το Γραφείο Συμμόρφωσης είναι επιπλέον υπεύθυνο για τη διερεύνηση καταγγελιών απάτης, διαφθοράς 
καθώς και με παραπτώματα που εντοπίζονται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΑΑ. Οποιοδήποτε 
πρόσωπο εντός ή εκτός της Τράπεζας υποπτεύεται απάτη ή διαφθορά καλείται να υποβάλει γραπτή αναφορά 
στον Προϊστάμενο του Γραφείου Συμμόρφωσης μέσω e-mail στη διεύθυνση compliance@ebrd.com. Όλες οι 
αναφορές θα εξετάζονται από το Γραφείο Συμμόρφωσης το οποίο θα αναλαμβάνει την παρακολούθηση των 
περιπτώσεων. Όλες οι αναφορές θα εξετάζονται, συμπεριλαμβανομένων των ανωνύμων. Οι αναφορές 
μπορούν να υποβληθούν σε όλες τις γλώσσες εργασίας της Τράπεζας ή στις γλώσσες των χωρών όπου 
δραστηριοποιείται η Τράπεζα. Οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται καλή τη πίστει. 
 

Πολιτική πρόσβασης στην πληροφορία (ΠΠΠ) 

Η ΠΠΠ καθορίζει το με ποιόν 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, μετά την έναρξη ισχύος της στις 1 Ιανουαρίου 2020. Παρακαλείστε να 
επισκεφθείτε τη σελίδα Πολιτική πρόσβαση στην πληροφορία για να ενημερωθείτε σχετικά με τις 
πληροφορίες που διατίθενται στον ιστότοπο της ΕΤΑΑ.  
Συγκεκριμένα αιτήματα για πληροφορίες να υποβληθούν μέσω της πλατφόρμας  Έντυπο ερωτήσεων EBRD. 
 

Ανεξάρτητος μηχανισμός λογοδοσίας έργου (ΑΜΛΕ) 

https://www.ebrd.com/eform/information-request
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Σε περίπτωση που αποβούν άκαρπες οι προσπάθειες αντιμετώπισης προβλημάτων τα οποία αφορούν τον 
Πελάτη ή την Τράπεζα (π.χ. μέσω του μηχανισμού καταγγελίας έργου από τον Πελάτη ή μέσω της άμεσης 
επαφής με την διοίκηση της Τράπεζας), τα άτομα ή οι οργανισμοί μπορούν να απευθύνουν τους 
προβληματισμούς τους μέσω του ΑΜΛΕ της ΕΤΑΑ.  
 
Ο μηχανισμός ΑΜΛΕ διερευνά ανεξάρτητα τα προβλήματα των Έργων που θεωρούνται (ή πρόκειται να 
αποβούν) επιβλαβή. Ο σκοπός του μηχανισμού είναι: αφενός η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των 
εμπλεκομένων στο έργο με σκοπό την επίλυση προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και 
τη δημοσιοποίηση στοιχείων, ώστε να καταστεί σαφές κατά πόσο η Τράπεζα έχει συμμορφωθεί με την 
Περιβαλλοντική και κοινωνική πολιτική της ή με διατάξεις που αφορούν το Έργο και την Πολιτική πρόσβασης 
στην πληροφορία; και αφετέρου, κατά περίπτωση, η αντιμετώπιση οποιασδήποτε υφιστάμενης μη -
συμμόρφωσης με αυτές τις πολιτικές, προλαμβάνοντας παράλληλα και τυχόν μελλοντική μη - συμμόρφωση 
από την Τράπεζα. 
 
Παρακαλείσθε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΑΜΛΕ για να μάθετε πώς να υποβάλλετε Αίτημα μέσω του 
εμπιστευτικού ηλεκτρονικού εντύπου μας, μέσω email, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Βρισκόμαστε στη 
διάθεσή σας για να συζητήσουμε τους προβληματισμούς σας και να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σας 
σχετικά με την υποβολή ή επεξεργασία των Αιτημάτων, τα οποία ακολουθούν την Πολιτική λογοδοσίας 
έργων και την Οδηγία. Η ταυτότητα του καταγγέλλοντος μπορεί να διατηρηθεί απόρρητη εφόσον ζητηθεί.  
 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/how-ipam-works.html
mailto:ipam@ebrd.com
https://www.ebrd.com/project-finance/ipam.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html
https://www.ebrd.com/project-finance/independent-project-accountability-mechanism/ipam-policies.html

