
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΟΤΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ EFSI (ΠΑΚΕΤΟ 

ΓΙΟΥΝΚΕΡ)

Σύντομο Ενημερωτικό



 Το EFSI είναι ένα αναπτυξιακό πακέτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ύψους 35
δισ. Ευρώ, που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση υπό τη μορφή
δανείου, επικεντρώνοντας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως:

 Το εν λόγω πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο σε τετραετή ορίζοντα και στοχεύει στη
χρηματοδότηση κυρίως μεγάλων και ριψοκίνδυνων επενδυτικών προγραμμάτων, όπως
πχ. έργα υποδομών.

 Το EFSI απευθύνεται σε φορείς εγκατεστημένους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
οι οποίοι προτίθενται να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι είναι το EFSI

Ανάπτυξη υποδομών

Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

Τομείς όμως εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία και τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 



Το EFSI δεν περιλαμβάνει:

Τι δεν είναι το EFSI

Επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις

Κάλυψη αποκλειστικά λειτουργικών εξόδων

Μη ανταποδοτικά έργα

Έργα μικρού μεγέθους

Κεφάλαιο κίνησης

Έργα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κάλυψη κόστους ολοκληρωμένων έργων

Δράσεις που εμπίπτουν στην καθημερινή λειτουργία των αιτούμενων φορέων



Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δύναται να υποστηρίξει επενδυτές τόσο από

τον ιδιωτικό όσο και από το δημόσιο τομέα, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη

χρηματοδότηση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα για λογαριασμό Οργανισμών Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, όπως:

 Χρηματοδότηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων ανταποδοτικού χαρακτήρα

 Χρηματοδότηση έργων υποδομών που μπορούν να παράγουν έσοδα

 Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας ΟΤΑ

 Υποστήριξη δράσεων ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας

 Προώθηση πρωτοβουλιών συνεργασίας Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)

EFSI και ΟΤΑ



Για να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση του EFSI, οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει

να περάσουν από τις τυποποιημένες διαδικασίες due diligence της ΕΤΕπ καθώς και από

την αξιολόγηση της Επιτροπής Επενδύσεων του EFSI, η οποία θα αποφασίσει εάν τα

έργα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση μέσω της εγγύησης της ΕΕ.

Ειδικότερα, οι συνθήκες επιλεξιμότητας των προς χρηματοδότηση έργων

περιλαμβάνουν:

Κριτήρια επιλογής επενδυτικών έργων 

Να είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμα

Να ταιριάζουν με τους επιλέξιμους τομείς

Να συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη και απασχόληση

Να είναι αρκετά ώριμα για να παρουσιάζουν τραπεζικό ενδιαφέρον

Να είναι κοστολογημένα κατά τρόπο ανάλογο με τον κίνδυνο που επιφέρουν



Οι ακολουθούμενες διαδικασίες για τη λήψη χρηματοδότησης από το EFSI είναι οι

συνήθεις διαδικασίες δανειοδότησης από την ΕΤΕπ. Συγκεκριμένα:

 Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, οι αιτήσεις 

χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στην ΕΤΕπ.

 Σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων μέχρι 15 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και σε 

περιπτώσεις ΜΜΕ, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στους 
Οικονομικούς Διαμεσολαβητές (αυτήν τη στιγμή για την Ελλάδα είναι η Εθνική 

Τράπεζα και η ProCredit Holding)

Σημειώνεται πως με βάση πρόσφατη Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, 

προβλέπεται η υπαγωγή των επενδυτικών προτάσεων στα πλαίσια του EFSI, ελάχιστου 

προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (Fast
Track).

Διαδικασία επιλογής επενδυτικών έργων 



Το EFSI αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 Τα προτεινόμενα επενδυτικά έργα θα πρέπει να καλύπτουν τα κριτήρια επιλογής 

επενδυτικών έργων (πχ. ανταποδοτικότητα, βιωσιμότητα κλπ. βλ. σχετική διαφάνεια), 

κάτι που σημαίνει ότι οι χρηματοροές της επένδυσης θα πρέπει να επιτρέπουν την 

αποπληρωμή του δανείου

 Είναι δυνατή η υλοποίηση επενδυτικών έργων είτε μέσω συνεργασίας με ιδιώτη (ΣΔΙΤ), 

κάτι που είναι και προτιμητέο, είτε μέσω αξιοποίησης αποκλειστικά ιδίων πόρων του 

ΟΤΑ

 Δεν απαγορεύεται η συνδυαστική αξιοποίηση του EFSI με άλλα χρηματοδοτικά 

εργαλεία, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών & 

Δανείων για τους ΟΤΑ

Το EFSI ως μοχλός ανάπτυξης για τους ΟΤΑ



Παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες από 

Headway

Η Headway Σύμβουλοι Οικονομολόγοι σε συνεργασία με την Canary Wharf 

Value Partners, διαθέτει μακρόχρονη σχετική πείρα και αναλαμβάνει την 

ολοκληρωμένη υποστήριξη επενδυτικών σχεδίων ευρείας κλίμακας (συνολικού 

προϋπολογισμού άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ), παρέχοντας μια σειρά 

υπηρεσιών:

Σχεδιασμό και αποτύπωση του επενδυτικού σχεδίου

Προετοιμασία και υποβολή του φακέλου χρηματοδότησης

Επικοινωνία και συντονισμός με την ΕΤΕπ

Διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Υποστήριξη κατά την ανεύρεση, αξιολόγηση και επιλογή ιδιώτη επενδυτή



Η Headway Σύμβουλοι Οικονομολόγοι, αξιοποιώντας και την τεχνογνωσία της 

συνεργαζόμενης εταιρείας Canary Wharf Value Partners στην υποστήριξη 

επενδυτικών σχεδίων, μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο συνεργάτη κάθε 

Δημοτικής Αρχής που φιλοδοξεί να καινοτομήσει και να εκμεταλλευτεί όλα τα 

σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, 

καθώς:

Γιατί εμείς

Γνωρίζει τις 
ανάγκες των 
φορέων 
Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης

Διαθέτει 
σημαντική 
τεχνογνωσία 
στην παροχή 
εξειδικευμένων 
υπηρεσιών 
αξιοποίησης 
ακινήτων

Τα στελέχη 
της 
εξειδικεύονται 
στο 
σχεδιασμό 
και στην 
υποστήριξη 
μεγάλων 
επενδυτικών 
έργων


