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Ευρετήριο όρων και ορισμών
Αίτημα Χρηματοδότησης Εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής
της επιχειρησιακής συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο, το Πιστωτικό
Ίδρυμα, έχοντας λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, δημοσιεύει ανοικτή πρόσκληση για
την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης μέσω Δανείων ΤΑΑ
συνοδευόμενων από τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια και όλα τα
αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα που ορίζει το Πιστωτικό Ίδρυμα
Αξιολογητές ή
Νοούνται οι πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι αξιολογητές στους οποίους
Πιστοποιημένοι
ανατίθεται ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των προτεινόμενων
Ανεξάρτητοι Αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (Β΄5886)
Αποκλειόμενες
Δραστηριότητες

Νοούνται οι δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 1 της υπό
στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 5885) και οι οποίες αποκλείονται της
χρηματοδότησης μέσω των Δανείων ΤΑΑ.

Αρμόδιες Αρχές

Νοούνται από κοινού ή ξεχωριστά (κατά περίπτωση) η Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, η Επιτροπή Δημοσιονομικού
Ελέγχου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς και οποιαδήποτε άλλη αρχή,
όργανο ή οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και του Ελληνικού
Δημοσίου που έχει αρμοδιότητα να ελέγχει την χρήση των Κεφαλαίων
ΤΑΑ.

Αρχή της Μη Πρόκλησης
Σημαντικής Βλάβης

Νοείται η αρχή της μη υποστήριξης ή της μη άσκησης οικονομικών
δραστηριοτήτων
που
βλάπτουν
σημαντικά
οποιονδήποτε
περιβαλλοντικό στόχο κατά την έννοια του άρθρου 17 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2020/852. Ένα επενδυτικό σχέδιο θεωρείται σύμφωνο με την αρχή
της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης εφόσον συμμορφώνεται με τα
οριζόμενα στην τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της
αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης στο πλαίσιο του
Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του Μηχανισμού
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2021/C 58/01)

Δάνειο Ταμείου
Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας ή Δάνειο
ΤΑΑ

Νοείται το δάνειο με Κεφάλαια ΤΑΑ που χορηγείται σε Φορέα
Υλοποίησης Επένδυσης από κοινού με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.
Το ύψος ενός τέτοιου δανείου υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3
της υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 5885) και σε ουδεμία
περίπτωση δύναται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του
Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους εκάστης Επιλέξιμης Επένδυσης.
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Δάνειο Ταμείου
Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας
Προσωρινού Πλαισίου ή
Δάνειο ΤΑΑ
(Προσωρινού Πλαισίου)

Νοείται το δάνειο με Κεφάλαια ΤΑΑ που χορηγείται σε Φορέα
Υλοποίησης Επένδυσης από κοινού με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης δανεισμού Τελικού Αποδέκτη,
κάτω από το πλαίσιο της υπ΄αρ. C(2022) 3282 final/16.05.2022
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ύψος ενός τέτοιου δανείου
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ
2022/27.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
(Β΄ 2613), με την τήρηση των εκεί αναφερόμενων ανώτατων ορίων.

Δικαιούχος

Φέρει την ερμηνεία που του αποδίδεται στο Άρθρο 3 της παρούσας

Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Ταμείου
Ανάκαμψης

Νοείται η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που έχει συσταθεί στο
Υπουργείο Οικονομικών δυνάμει του άρθρου 271 του ν. 4738/2020, η
οποία υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών και έχει ως σκοπό, μεταξύ
άλλων, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των
προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με Κεφάλαια
ΤΑΑ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Νοούνται οι δαπάνες που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση μίας
Επιλέξιμης Επένδυσης και κρίνονται επιλέξιμες κατά τις διατάξεις του
άρθρου 2 της υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 5885) .

Επιλέξιμες Δράσεις

Νοούνται οι πέντε (5) θεματικοί άξονες-πυλώνες στους οποίους
εμπίπτουν οι Επιλέξιμες Επενδύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3
της υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 5885) και συγκεκριμένα (α)
πράσινη μετάβαση, (β) ψηφιακός μετασχηματισμός, (γ) καινοτομία –
έρευνα & ανάπτυξη, (δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω
συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και (ε) εξωστρέφεια.

Επιλέξιμη Επένδυση

Νοείται οιοδήποτε επενδυτικό σχέδιο πρόκειται να υλοποιηθεί εντός
της Ελληνικής επικράτειας και κρίνεται επιλέξιμο να λάβει
χρηματοδότηση μέσω Δανείου ΤΑΑ

Επιλέξιμο Επενδυτικό
Κόστος

Νοείται το συνολικό κόστος υλοποίησης μίας Επιλέξιμης Επένδυσης
που προκύπτει μετά την αφαίρεση τυχόν μη Επιλέξιμων Δαπανών.

Ημερομηνία Υπογραφής

Νοείται η ημερομηνία υπογραφής της συναφθησόμενης στο πλαίσιο
της παρούσας Πρόσκλησης συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και του
Τελικού Αποδέκτη
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Ίδια Συμμετοχή

Νοούνται τα κεφάλαια που θα συνεισφέρει ο Φορέας Υλοποίησης
Επένδυσης για την υλοποίηση μιας Επιλέξιμης Επένδυσης και θα
ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του
Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους αυτής. Ο τρόπος κάλυψης της Ίδιας
Συμμετοχής, πρέπει να συνάδει με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του
άρθρου 1 της υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄5886) και αξιολογείται και
ορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα βάσει της πιστοδοτικής πολιτικής
που ακολουθεί και για τις δικές του χορηγήσεις.

Κεφάλαια ΤΑΑ

Νοούνται τα κεφάλαια που θα αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο στο
πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή της από 20/26 Ιουλίου 2021 δανειακής
σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του
Ελληνικού Δημοσίου (Ν.4822/2021/ΦΕΚ Α’ 135/02.08.2021) και θα τα
διαθέσει για την χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων μέσω των
Δανείων ΤΑΑ.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την
επιλεξιμότητα του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της υπό στοιχεία 159335 ΕΞ
2021/13.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
(Β΄ 5885) ,

Όροι

Νοούνται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Περίοδος
Διαθεσιμότητας

Νοείται η περίοδος που άρχεται από την Ημερομηνία Υπογραφής και
λήγει την 26η Αυγούστου 2026 ή σε προγενέστερη ημερομηνία κατά
την οποία εξαντληθούν το σύνολο των διαθέσιμων Κεφαλαίων ΤΑΑ

Πρόσκληση

Η παρούσα Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη
χρηματοδότηση έργων μέσω της Τράπεζας με χρήση κεφαλαίων του
Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από
28/12/2021 Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της
Τράπεζας Πειραιώς και Ελληνικού Δημοσίου για την χρηματοδότηση
επιλέξιμων επενδύσεων μέσω του ΤΑΑ

ΤΑΑ

Νοείται το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο
θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών και
οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19.

Φορέας Υλοποίησης
Επένδυσης

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι ο φορέας υποβολής
πρότασης χρηματοδότησης επιλέξιμου έργου, το οποίο θα
χρηματοδοτηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με τους όρους
μιας Σύμβασης Δανείου.

Τράπεζα

Το πιστωτικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
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Δάνειο
Συγχρηματοδότησης

Το δάνειο που θα συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και του Τελικού
Αποδέκτη για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων ή/και των μη
επιλέξιμων δαπανών ενός επιλέξιμου έργου και το οποίο, όσον αφορά
τη σειρά αποπληρωμής και την τάξη των εξασφαλίσεων του, θα
κατατάσσεται στην ίδια σειρά με το Κύριο Δάνειο Ταμείου (pari-passu).
Το δάνειο θα συναφθεί με όρους εμπορικούς στη βάση των συνθηκών
που επικρατούν στην τραπεζική αγορά για ανάλογες περιπτώσεις
χρηματοδότησης αντίστοιχων έργων.

Χαρακτήρας Κινήτρου

Προκειμένου μία επένδυση να υπαχθεί στις διατάξεις της παρούσας,
θα πρέπει να πληρείται ο χαρακτήρας Κινήτρου του άρθρου 6 του
Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (651/2014). Συγκεκριμένα οι
επενδύσεις θεωρείται ότι πληρούν το χαρακτήρα κινήτρου, όταν ο
δικαιούχος έχει υποβάλλει γραπτό αίτημα στήριξης, πριν την έναρξη
των εργασιών για το έργο

DNSH

Do No Significant Harm

ΕΣΑΑ

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύνοψη
Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 της 12.02.2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το
Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλλε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» το
οποίο εγκρίθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ. Στο ΕΣΑΑ περιλαμβάνεται και η Δανειακή
διευκόλυνση, μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν οι δανειακοί πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με στόχο την χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού ιδιωτικών επενδυτικών
σχεδίων που εμπίπτουν στην περίμετρο των επιλέξιμων επενδύσεων ΤΑΑ. Δια του ΤΑΑ θεσπίζεται
μηχανισμός χρηματοδότησης μέσω εμπορικών τραπεζών, αξιοποιώντας δυνητικά το σύνολο των
Κεφαλαίων ΤΑΑ που το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να αντλήσει, ύψους περ. 12,7 δις.
Η διάθεση των δανειακών αυτών κεφαλαίων θα γίνει, μεταξύ άλλων, μέσω χρηματοδοτικού
μηχανισμού που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό με τη σύμπραξη του Ελληνικού Δημοσίου και
των εμπορικών τραπεζών.
Τα δάνεια του ΤΑΑ προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που εμπίπτουν στους
ακόλουθους πέντε θεματικούς άξονες – πυλώνες του ΕΣΑΑ: α) πράσινη μετάβαση, β) ψηφιακός
μετασχηματισμός, γ) καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω
συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και ε) εξωστρέφεια.
Δια της παρούσας, η Τράπεζα Πειραιώς απευθύνει Πρόσκληση προς τους Υποψήφιους Φορείς
Υλοποίησης Επένδυσης για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων με χρήση
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κεφαλαίων του ΤΑΑ.
Στην παρούσα πρόσκληση εξειδικεύονται αναλυτικά:
i.

οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις,

ii.

τα επιλέξιμα έργα

iii.

οι επιλέξιμες δαπάνες

iv.

η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

v.

η διαδικασία αξιολόγησης επιλεξιμότητας από τον Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο
Αξιολογητή

vi.

η μορφή χρηματοδότησης και ο καθορισμός του ύψους του δανείου

vii.

η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων

Η παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνει και τον καθορισμό της διαδικασίας και των όρων χορήγησης
δανείων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής
για τις κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης
της νόσου COVID-19 με βάση την υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2613). Ειδικότερα, στο άρθρο 9 εξειδικεύονται αναλυτικά
τα ακόλουθα αναφορικά με την χορήγηση Δανείων ΤΑΑ (Προσωρινού Πλαισίου):
i.

πεδίο εφαρμογής

ii.

δικαιούχοι αποδοχής δανείων

iii.

οι επιλέξιμες δαπάνες

iv.

Καθορισμός ύψους δανείου του ΤΑΑ βάσει του Προσωρινού Πλαισίου

v.

Διάρκεια και επιτόκιο Δανείων ΤΑΑ βάσει του Προσωρινού Πλαισίου

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τα Δάνεια ΤΑΑ (Προσωρινού Πλαισίου) που χορηγούνται με βάση την
υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄
2613) η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης διαρκεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2022. Η
καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων ΤΑΑ βάσει της υπό στοιχεία
72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2613) είναι η
31η Δεκεμβρίου 2022.
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Άρθρο 1. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
1. Το Ελληνικό Δημόσιο υπέβαλε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»
(«ΕΣΑΑ»), το οποίο εγκρίθηκε με την 10152/21 εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου και με την από 20/26 Ιουλίου 2021 δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησαν διαθέσιμα €12.727.538.920,00 σύμφωνα
με τους όρους που διαλαμβάνονται στην εν λόγω σύμβαση. Η εν λόγω δανειακή σύμβαση
κυρώθηκε με το δεύτερο άρθρο του ν. 4822/2021 (ΦΕΚ Α΄ 135/02.08.2021).
2. O προβλεπόμενος στις σχετικές Επιχειρησιακές Συμφωνίες μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και των εμπορικών Τραπεζών και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Θεσμών μηχανισμός
χρηματοδότησης αποτελεί ένα από τα τρία διακριτά χρηματοδοτικά κανάλια που θα
χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση δανείων στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας. Μέσω αυτού θα χορηγηθούν δάνεια προς υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων
που θα εμπίπτουν στους επιλέξιμους θεματικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας ως αναλύονται στο υπό 4. κατωτέρω.
3. Τα Δάνεια ΤΑΑ θα χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια τα οποία συγχρηματοδοτούνται κατά
τουλάχιστον 50% από τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια προερχόμενα από την
Τράπεζα. Σημειώνεται ότι κατ’ ελάχιστον, η ίδια συμμετοχή των επενδυτών καθορίζεται σε
20% του επενδυτικού σχεδίου. Η διάθεση των δανειακών αυτών κεφαλαίων θα γίνει μέσω
χρηματοδοτικού μηχανισμού που συγκροτήθηκε για το σκοπό αυτό με τη σύμπραξη του
Ελληνικού Δημοσίου και των εμπορικών τραπεζών.
4. Η Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψε στις 28/12/2021 επιχειρησιακή συμφωνία με το Ελληνικό
Δημόσιο βάσει της οποίας αναλαμβάνει i) διαμεσολαβητικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
για την παροχή Δανείων ΤΑΑ και ii) την χορήγηση Δανείων Συγχρηματοδότησης.
5. Ο περιγραφόμενος στην Επιχειρησιακή Συμφωνία μηχανισμός προβλέπει την παροχή Δανείων
ΤΑΑ και Δανείων Συγχρηματοδότησης για επιλέξιμες δαπάνες, επιλέξιμων επενδυτικών
σχεδίων, με καθορισμένα ποσοστά συμμετοχής των Δανείων ΤΑΑ (βάσει του Πίνακα 1, Άρθρο
5) και αντίστοιχα υπολειπόμενης χρηματοδότησης από ίδια κεφάλαια και Δάνεια
Συγχρηματοδότησης.
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Άρθρο 2. Γενικοί Όροι και Διατάξεις της Πρόσκλησης
1. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τα Άρθρα 1 έως και 11 και από εννέα (9)
Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η παρούσα Πρόσκληση έχει χαρακτήρα γενικής ενημέρωσης αναφορικά με τις
χρηματοδοτήσεις ΤΑΑ και δεν συνιστά πρόταση ή προσφορά για τη σύναψη σύμβασης
χρηματοδότησης ή άλλης φύσεως δέσμευση εκ μέρους της Τράπεζας ούτε συνιστά
οποιουδήποτε είδους ευθύνη της Τράπεζας, όπως επίσης δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί
συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Οι
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση και στα Παραρτήματά της
έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν άποψη περί της
διαδικασίας, οι οποίοι όμως οφείλουν να διενεργήσουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη,
έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν στο αντικείμενο
της παρούσας Πρόσκλησης. Οι αναφερόμενες πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο της
Πρόσκλησης δύναται να τροποποιούνται οποτεδήποτε από την Τράπεζα, οι δε
ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τυχόν τροποποιήσεις από την Τράπεζα στην
ιστοσελίδα:
https://www.piraeusbank.gr/el/megales-epiheiriseis/development-banking/tameioanakampsis
3. Η έγκριση και υλοποίηση της χρηματοδότησης θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από το
αποτέλεσμα τεχνικού, νομικού, φορολογικού και οικονομικού ελέγχου, καθώς και κάθε άλλου
προβλεπόμενου στο πλαίσιο χορηγήσεων ΤΑΑ ελέγχου που θα διενεργηθεί για το σκοπό
αυτόν, την εξέταση των στοιχείων και λοιπών εγγράφων που θα υποβληθούν στην Τράπεζα,
καθώς και από την εκ μέρους του υποβάλλοντος την αίτηση αποδοχή των προτεινόμενων
όρων χρηματοδότησης. Σε κάθε περίπτωση, η εξέταση των αιτημάτων χρηματοδότησης
διενεργείται από την Τράπεζα σύμφωνα με τα ενδεδειγμένα τραπεζικά κριτήρια, το τρέχον
νομικό- θεσμικό πλαίσιο και τους ισχύοντες νομισματικούς κανόνες, την προκύπτουσα
οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές του υποβάλλοντος την αίτηση χρηματοδότησης,
καθώς επίσης και των συνθηκών αγοράς χρήματος κατά τον χρόνο της έγκρισης της
χρηματοδότησης.
4. Κάθε υποβάλλων αίτηση Δανείου ΤΑΑ – Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης, οφείλει με δική του
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ευθύνη και δαπάνη να προβεί στον έλεγχο της ακρίβειας, ορθότητας και νομιμότητας τυχόν
πληροφοριών τις οποίες λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται
στην παρούσα Πρόσκληση ή δίδονται εγγράφως από την Τράπεζα.
5. Το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων της, καθώς και κάθε τυχόν
επιπρόσθετη πληροφορία, ενημέρωση, στοιχείο, έγγραφο που αφορά τις διεργασίες
χορηγήσεων ΤΑΑ που περιγράφονται στην παρούσα ή τίθεται προς διευκρίνιση και
συμπλήρωση της παρούσας Πρόσκλησης, και κάθε άλλο σχετικό θέμα αναρτώνται από την
Τράπεζα στην ανωτέρω ιστοσελίδα.
6. Οι υποβάλλοντες αίτηση χορήγησης Δανείου ΤΑΑ - Φορείς Υλοποίησης Επένδυσης είναι
αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη κάθε δαπάνης που τυχόν απαιτηθεί σε όλα τα στάδια
επιλογής επιλέξιμων έργων και Τελικών Αποδεκτών.
7. Συμβατική ισχύ έχουν μόνο οι ρητά συνομολογημένοι όροι έγγραφης σύμβασης, νομίμως
υπογεγραμμένης μεταξύ των επιλεγέντων Τελικών Αποδεκτών και της Τράπεζας.
8. Κάθε υποβάλλων αίτηση χορήγησης Δανείου ΤΑΑ – Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης, συναινεί
όπως τα προσωπικά στοιχεία, που γνωστοποιούνται με την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριληφθούν στο αρχείο που τηρεί η Τράπεζα για τους
σκοπούς επεξεργασίας του οικείου αιτήματος χρηματοδότησης. Η Τράπεζα δεσμεύεται ότι θα
τηρεί όλες τις προβλέψεις και βασικές αρχές του υπ’ αριθ. 679/2016 Ευρωπαϊκού Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και κάθε άλλης εκάστοτε ισχύουσας
Ευρωπαϊκής

και

εθνικής

νομοθεσίας,

συμπεριλαμβανομένης

της

υποχρέωσης

εμπιστευτικότητας, ως προς τα στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας των υπαλλήλων,
στελεχών και εν γένει φυσικών προσώπων όλων των μερών των οποίων τα στοιχεία είναι
απαραίτητα για την υλοποίηση όλων των απαιτούμενων ενεργειών και επικοινωνιών.
9. Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε τυχόν διαφορά στο πλαίσιο
της παρούσας υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
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Άρθρο 3. Όροι και Προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων
σε επιχειρήσεις
1. Ως δικαιούμενος προς υποβολή αίτησης Δανείου ΤΑΑ στο πλαίσιο της παρούσας ορίζεται,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5886 (η οποία υπερισχύει σε περίπτωση
διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της
υπουργικής απόφασης), καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να
υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση, και δεν αποτελεί:
α. πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε

χώρες που περιλαμβάνονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη
συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας [Παράρτημα Ι των Συμπερασμάτων του
Συμβουλίου για τον αναθεωρημένο ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών
φορολογικής δικαιοδοσίας (2021/C 66/10)]
β.

πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε
χώρες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ)
2016/1675 (L 254), όπως εκάστοτε ισχύει,

γ.

πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε
κράτος που βαθμολογήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά μερικώς
συμμορφούμενο» ή «μη συμμορφούμενο» από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφάνεια
και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς Σκοπούς με βάση το διεθνές
πρότυπο για την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει,

δ.

πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε
κράτος που περιλαμβάνεται στη «Δημόσια Δήλωση» (Public Statement) της Ομάδας
Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) όπως εκάστοτε ισχύει
δηλ. χώρες ή δικαιοδοσίες με τόσο σοβαρές στρατηγικές ελλείψεις, όπου η FATF καλεί
τα μέλη και τα μη μέλη της να εφαρμόσουν αντίμετρα ή για το οποίο η FATF καλεί τα
μέλη της να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας,

ε.

πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε
κράτος που περιλαμβάνεται στη δήλωση «Improving Global AML/CFT Compliance: On
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Going Process», όπως εκάστοτε ισχύει (δηλ. κράτος ή δικαιοδοσία με στρατηγικές
αδυναμίες στα μέτρα τους για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος και την
καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) αλλά τα οποία
έχουν δεσμευτεί σε ανάπτυξη σχεδίου δράσης με την FATF).
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πέραν των προϋποθέσεων των περ. α) έως και ε)
ανωτέρω ως δικαιούμενος προς υποβολή αίτησης Δανείου ΤΑΑ νοείται i) κάθε ιδιωτική
επιχείρηση και ii) κάθε επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική
συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού
κεφαλαίου και iii) κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής
στο μετοχικό κεφάλαιό της που έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα
ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.
2. Τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει: α) να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία
(«net present value»), β) να περιλαμβάνουν δράσεις που εμπίπτουν στις επιλέξιμες, όπως
αυτές καθορίζονται στην υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 5885) (Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο Παράρτημα 1
της παρούσας), γ) να συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.
3. Η Τράπεζα αξιολογεί ως προς την βιωσιμότητα και την κατ’ αρχήν επιλεξιμότητα των
επενδυτικών σχεδίων για τα οποία υποβάλλονται αιτήματα παροχής Δανείων ΤΑΑ και Δανείων
Συγχρηματοδότησης και αποφασίζει για την χρηματοδότηση των επιλέξιμων επενδυτικών
σχεδίων κατόπιν και του ελέγχου του Ανεξάρτητου Αξιολογητή, όπως αυτός θα αποτυπώνεται
στην σχετική του έκθεση (περισσότερες πληροφορίες σχετικά στο Παράρτημα 2).
4. Για τους δικαιούχους Δανείων ΤΑΑ (Προσωρινού Πλαισίου) σχετική εξειδίκευση παρατίθεται
στο άρθρο 9, παρ. 6 της παρούσης.
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Άρθρο 4. Μορφή χρηματοδότησης
1. Τα Δάνεια ΤΑΑ θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του
συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η
ιδιωτική συμμετοχή των επιχειρήσεων θα καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους είκοσι
τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.
2. Το ποσοστό κάλυψης Επενδυτικού Σχεδίου από Δάνεια ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στον Πίνακα 1, Άρθρο 5 της παρούσας.
3. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού
κόστους θα καλυφθεί μέσω Δανείων Συγχρηματοδότησης.
6. Το επιτόκιο χορήγησης των Δανείων Συγχρηματοδότησης καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς
κατά την κρίση της Τράπεζας, κατά περίπτωση.
7. Το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των Δανείων ΤΑΑ καθορίζεται με υπουργική απόφαση
εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021. Σε περίπτωση που
συντρέχει σώρευση κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 198 του ν.
4820/2021. Τα περί επιτοκίου Δανείων ΤΑΑ και κρατικής ενίσχυσης αναλύονται στο Άρθρο 6
της παρούσης.
4. Στα Δάνεια ΤΑΑ και στα Δάνεια Συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης
ικανοποίησης (“pari passu”) ως προς τις αποπληρωμές και τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις.
5. Η διάρκεια του Δανείου του ΤΑΑ καθορίζεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα σύμφωνα με την
ισχύουσα πιστοδοτική του πολιτική, με ελάχιστη διάρκεια 3 ετών και μέγιστη διάρκεια 15 ετών
εφόσον τεκμηριώνεται ως απαραίτητο από την Τράπεζα, λόγω της φύσης της επένδυσης. Η
διάρκεια του Δανείου ΤΑΑ δεν δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια του αντίστοιχου Δανείου
Συγχρηματοδότησης.
6. Για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων ΤΑΑ δύναται να εφαρμόζεται περίοδος
χάριτος έως τρία έτη (κατά, η οποία άρχεται από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του
Δανείου ΤΑΑ προς τον Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης.
7. Για τα σχετικά του Δανείου ΤΑΑ (Προσωρινού Πλαισίου) σχετική εξειδίκευση παρατίθεται στο
άρθρο 9 παρ. 7 της παρούσης.
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Άρθρο 5. Καθορισμός ύψους Δανείου ΤΑΑ
1. Το ύψος της χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου από το Δάνειο ΤΑΑ υπολογίζεται
σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5)
πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων
κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 159335 ΕΞ
2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄ 5885 (η οποία
υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με
το περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης)
Πίνακας 1
Α – Επενδυτικά σχέδια πράσινης μετάβασης
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging)
του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν
στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του συνολικού 20%
40%
50%
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Β - Επενδυτικά σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού
Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital
tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες
συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ως ποσοστό του
συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

10%

20%

40%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Γ - Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης
Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου
προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου
Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης ως
10%
20%
40%
ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Δ – Επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που
προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.

Υφιστάμενες
συνεργασίες

Νέες συνεργασίες
και εξαγορές /
συγχωνεύσεις

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

Ε – Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας
Ύπαρξη εναλλακτικά:
α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά
στοιχεία προηγούμενης τριετίας)
β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών
εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)
Εναλλακτικά:
α. Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως 15%
30%
45%
ποσοστό του κύκλου εργασιών ((οικονομικά στοιχεία τριετίας)
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β.

Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των
προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη
βιωσιμότητας)

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου

30%

40%

50%

Ειδικά για τις περιπτώσεις επενδύσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων
τουριστικών κατοικιών, η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επι του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο
40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού σχεδίου.

2. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα,
οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, με ανώτατη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 50%.
3. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες Α, Β, Γ ή Ε,
λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση δανείου
ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των πυλώνων Α, Β, Γ, και Ε
ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%.
4. Για τον καθορισμό του ύψους Δανείων ΤΑΑ (Προσωρινού Πλαισίου) σχετική εξειδίκευση
παρατίθεται στο άρθρο 9, παρ. 7 της παρούσης.

16

Άρθρο 6. Το επιτόκιο χορήγησης των Δανείων και η Συμβατότητα με
κρατικές ενισχύσεις
1. Το επιτόκιο χορήγησης των Δανείων Συγχρηματοδότησης καθορίζεται κατά την κρίση της
Τράπεζας, κατά περίπτωση.
2. Το ελάχιστο επιτόκιο χορήγησης των Δανείων ΤΑΑ καθορίζεται με υπουργική απόφαση
εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου τέταρτου του ν. 4822/2021, και το οποίο σήμερα
ανέρχεται σε 0,35% (σταθερό), δυνάμει της υπ. Αριθ. Αριθμ. 12027 ΕΞ 2022 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης. Για κάθε Δάνειο ΤΑΑ εφαρμόζεται το επιτόκιο που ορίζεται στην εν λόγω
υπουργική απόφαση, όπως ισχύει κατά τον χρόνο υπογραφής της οικείας Σύμβασης
Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη υπό την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις κατωτέρω
παραγράφους παρόντος άρθρου, και επιβεβαιώνεται από τον Αξιολογητή.
3. Στην περίπτωση κατά την οποία το επιτόκιο του Δανείου ΤΑΑ είναι ευνοϊκότερο των
κρατούντων στην τραπεζική αγορά για ανάλογες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων, θα πρέπει
να διενεργηθεί έλεγχος συμβατότητας με του κανόνες των κρατικών ενισχύσεων. Για τον
έλεγχο συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων
ισχύουν τα ακόλουθα:
i.

Καταρχήν εξετάζεται εάν το επιτόκιο για το Δάνειο ΤΑΑ από το επενδυτικό σχέδιο είναι
ίσο ή μεγαλύτερο από το επιτόκιο αναφοράς (reference rate), όπως ορίζεται στη
ανακοίνωση της Επιτροπής (2008/C 14/02), του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση
αυτή, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, το Δάνειο ΤΑΑ δεν αποτελεί
κρατική ενίσχυση και ολοκληρώνεται θετικά ο έλεγχος της συμβατότητας του
επενδυτικού σχεδίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις.

ii.

Στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του επιτοκίου αναφοράς,
τότε το Δάνειο ΤΑΑ φέρει κρατική ενίσχυση και εφαρμόζονται, κατ’ επιλογήν του
Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης, τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 ή στον
Κανονισμό (EE) 1407/2013 ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 ή στον Κανονισμό (EE)
1408/2013 ή σε άλλο εγκεκριμένο καθεστώτος ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
όπως το καθεστώς που εγκρίθηκε βάσει του Τμήματος 3.13 του Προσωρινού Πλαισίου
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 με την υπ΄αρ. C(2022) 3282
final/16.05.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπό στοιχεία 72642 ΕΞ
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2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄ 2613
κατά περίπτωση, για τον έλεγχο της συμβατότητας του Δανείου ΤΑΑ με τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων.
4. Σε περίπτωση που συντρέχει σώρευση κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο
άρθρο 198 του ν. 4820/2021. Στην περίπτωση που η Επιλέξιμη Επένδυση υπαχθεί, πέραν του
αιτούμενου καθεστώτος απ’ τον Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης στο πλαίσιο του Δανείου ΤΑΑ,
και σε άλλο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων, πριν ή μετά την έγκριση του Αιτήματος
Χρηματοδότησης, εφαρμόζονται ως προς τα ζητήματα σώρευσης ενισχύσεων τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 198 ν.4820/2021.
5. Ειδικά όσον αφορά στις Επιλέξιμες Δαπάνες της Επιλέξιμης Επένδυσης, επιτρέπεται η
παράλληλη χρηματοδότησή τους, μόνο δυνάμει εθνικών προγραμμάτων και μέσων. Σύμφωνα
με τα αρ. 8 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 οι ενισχύσεις με προσδιορίσιμες επιλέξιμες
δαπάνες που απαλλάσσονται βάσει του εν λόγω κανονισμού μπορούν να σωρευθούν:
α) με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον τα εν λόγω μέτρα αφορούν
διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.
β) με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες,
οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνον αν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε
υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που
εφαρμόζονται στην ενίσχυση αυτή δυνάμει του ανωτέρω κανονισμού.
6. Ομοίως, σύμφωνα με το αρ. 5 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, απαγορεύεται η
σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες
δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού
ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε
κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κατά τα ανωτέρω δυνατότητα σώρευσης ισχύει υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με όλες
τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες σχετικές προϋποθέσεις. Συνεπώς, η σώρευση για ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες επιτρέπεται μόνο αν δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής
έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα
δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει
εκδώσει η Επιτροπή, τηρουμένων όλων των σχετικών κατά περίπτωση προϋποθέσεων.
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7. Ο Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης θα πρέπει να διευκρινίσει στο Αίτημα Χρηματοδότησής του
το εφαρμοζόμενο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παράγραφο 2 του παρόντος και να λάβει υπόψη το σύνολο των περιορισμών που το
συγκεκριμένο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων επιβάλει.
8. Για τον καθορισμό του επιτοκίου Δανείου ΤΑΑ (Προσωρινού Πλαισίου) σχετική εξειδίκευση
παρατίθεται στο άρθρο 9 παρ. 8 της παρούσης.
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Άρθρο 7. Διαδικασία υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης
1. Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα της Τράπεζας και διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων - σε κάθε
περίπτωση η εκταμίευση των Κεφαλαίων ΤΑΑ προς τους Τελικούς Αποδέκτες για την
υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου
2026.
2. Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Υλοποίησης Επένδυσης, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα
χρηματοδότησης υποχρεούνται να χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα και τα υποδείγματα
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παραρτήματα της παρούσας.
3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Φορέα θα πρέπει να υποβάλλει τα σχετικά με το επενδυτικό
σχέδιο έγγραφα και έντυπα μέσω της πλατφόρμας του «Ελλάδα 2.0» και στη συνέχεια να
επιλέγει μέσω της πλατφόρμας την Τράπεζα Πειραιώς ως τράπεζα επιλογής του.
H πλατφόρμα υποβολής επενδυτικών σχεδίων είναι διαθέσιμη προς τις επιχειρήσεις στον
παρακάτω ιστότοπο::
https://greece20-loans.gov.gr/
4. Οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν την πρότασή τους κατά την παρ. 3. ανωτέρω, θα
κατευθύνονται σε στελέχη του δικτύου καταστημάτων και των αρμόδιων επιχειρηματικών
μονάδων της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να προσκομίσουν τα ειδικότερα δικαιολογητικά
εφόσον χρειάζεται, οικονομικά στοιχεία και έντυπα και κατά περίπτωση επιστολές
ενημέρωσης για άντληση στοιχείων από τα αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ.
5. Τα αιτήματα χρηματοδότησης δύναται να συντάσσονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
Ενημερωτικά, τεχνικά και λοιπά φυλλάδια και έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να είναι και στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση.
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Άρθρο 8. Διαδικασία αξιολόγησης αιτημάτων χρηματοδότησης
Τα αιτήματα χρηματοδότησης αξιολογούνται:
1. Από την Τράπεζα Πειραιώς ως προς την βιωσιμότητα του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης και
του επενδυτικού σχεδίου, με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές της.
2. Από τον Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Αξιολογητή ως προς την επιλεξιμότητα τους, σύμφωνα με
τα διαλαμβανόμενα στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας.
3. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης προϋποθέτει ότι το υποβληθέν Αίτημα
Χρηματοδότησης είναι πλήρες, βάσει των όρων της Πρόσκλησης. Κατά τη διάρκεια της
αξιολόγησης, η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετες γραπτές
διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ή/και συμπληρωματικά στοιχεία και να θέσει
το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα πρέπει αυτά να προσκομιστούν.
4. Έπειτα από την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησής από τον Αξιολογητή, η Τράπεζα
ολοκληρώνει τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας και βιωσιμότητας και δύναται να καταλήξει
στην έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης και στην υλοποίηση του αιτήματος.
5. Ο Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης ενημερώνεται για την εξέλιξη του Αιτήματός του από τον
αρμόδιο υπεύθυνο της Τράπεζας Πειραιώς.
6. Διευκρινίζεται ότι σε ότι αφορά τα Δάνεια με κεφάλαια ΤΑΑ τον Τελικό Αποδέκτη βαρύνουν
ενδεικτικά (α) οι αμοιβές του Αξιολογητή, κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα 4 (β) αμοιβές και
δαπάνες εξωτερικών συμβούλων (νομικών, τεχνικών, ασφαλιστικών κλπ.) που θα προσλάβει
η Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με την προπαρασκευή, διοργάνωση, κατάρτιση και
παρακολούθηση Δανείου ΤΑΑ, (γ) οι δαπάνες για τη σύσταση, εγγραφή, καταχώρηση,
ολοκλήρωση και θέση σε ισχύ των εξασφαλίσεων που δίδονται δυνάμει Σύμβασης
Εξασφάλισης Δανείου ΤΑΑ (λ.χ. τέλη κτηματολογικών γραφείων, υποθηκοφυλακείων,
ενεχυροφυλακείων, δαπάνες επιδόσεων) καθώς και δαπάνες εκτιμήσεων και τακτών
επανεκτιμήσεων υπέγγυας περιουσίας, (δ) δαπάνες για συνομολόγηση σχετικών
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και (ε) αμοιβές και έξοδα για την εξέταση, προπαρασκευή,
διοργάνωση, αναδοχή, διαχείριση, Εκπροσώπου Ομολογιών/πληρεξουσίου καταβολών,
εκτέλεση Δανείων Συγχρηματοδότησης, καθώς και προμήθεια αδράνειας για τα εν λόγω
δάνεια. Σε ότι αφορά τα Δάνεια Συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον
τιμολόγιο της Τράπεζας για ομοειδείς χρηματοδοτήσεις.
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Άρθρο 9. Καθορισμός διαδικασίας και όρων χορήγησης δανείων ΤΑΑ
βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Επιτροπής
1. Σύμφωνα με την υπ΄αρ. C(2022) 3282 final/16.05.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εγκρίθηκε καθεστώς ενισχύσεων βάσει του Τμήματος 3.13 του Προσωρινού Πλαισίου για τη
λήψη μέτρων κρατικής ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, στο πλαίσιο της Δράσης «Δανειακή διευκόλυνση»
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2. Αναφορικά με τα Δάνεια ΤΑΑ του Προσωρινού Πλαίσιού η Επιλέξιμη Επένδυση θα πρέπει
πέραν και επιπροσθέτως των ανωτέρω προϋποθέσεων όπως αυτές περιγράφονται στα
προηγούμενα Άρθρα της παρούσας, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και να πληροί το
σύνολο των προϋποθέσεων του καθεστώς που εγκρίθηκε βάσει του Τμήματος 3.13 του
Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 με την υπ΄αρ. C(2022)
3282 final/16.05.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ
2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄ 2613.
3. Πέραν των όσων ρητά ορίζονται στην υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022 2022/26.05.2022 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2613, ισχύουν τα οριζόμενα στις υπό
στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021(Β΄ 4521) και 120536 ΕΞ 2021/30.9.2021 Β΄ 4522)
αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Ειδικά για τα Δάνεια ΤΑΑ που χορηγούνται με βάση την υπό στοιχεία 72642 ΕΞ
2022/26.05.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2613) η δυνατότητα
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης διαρκεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2022.
5. Η καταληκτική ημερομηνία για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων ΤΑΑ βάσει της υπό
στοιχεία 72642 ΕΞ 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄
2613) είναι η 31η Δεκεμβρίου 2022.
6. Δικαιούχοι αποδοχής δανείων Προσωρινού Πλαισίου
Ως δικαιούχος αποδοχής Δανείου ΤΑΑ βάσει του Προσωρινού Πλαισίου ορίζεται, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022 2022/26.05.2022 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2613 (η οποία υπερισχύει σε περίπτωση
22

διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της
υπουργικής απόφασης), καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να
υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση, (κατά την έννοια των υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.9.2021
(Β΄ 4521) και 120536 ΕΞ 2021/30.9.2021 (Β΄ 4522) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών και πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό
στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/15.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄
5886), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Επιπλέον, δεν μπορούν να είναι δικαιούχοι των δανείων Προσωρινού Πλαισίου οι
επιχειρήσεις που στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν ήδη προβληματικές (κατά την έννοια της παρ.
18 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014). Αυτό δεν ισχύει για πολύ μικρές και μικρές
επιχειρήσεις (κατά την έννοια του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) που ήταν
ήδη προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπόκεινται σε
συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει της εθνικής νομοθεσίας και ότι δεν έχουν λάβει
ενίσχυση διάσωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και έχουν
αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης κατά τη χορήγηση της ενίσχυσης βάσει
του Προσωρινού Πλαισίου) ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (εναλλακτικά, εάν έχουν λάβει
ενίσχυση αναδιάρθρωσης, δεν υπόκεινται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης κατά τη χορήγηση
της ενίσχυσης βάσει του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικών ενισχύσεων).
Οι δικαιούχοι δύνανται να υποβάλουν γραπτή αίτηση για παροχή Δανείου ΤΑΑ Προσωρινού
Πλαισίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης.
Τα δάνεια ΤΑΑ Προσωρινού Πλαισίου έχουν χαρακτήρα κινήτρου εφόσον ο δικαιούχος έχει
υποβάλει γραπτή αίτηση χορήγησης του Δανείου ΤΑΑ, πριν από την έναρξη των εργασιών για
την επένδυση.
7. Καθορισμός ύψους δανείου του ΤΑΑ Προσωρινού Πλαισίου
Η ένταση της χρηματοδότησης μέσω Δανείου ΤΑΑ που χορηγείται βάσει του προσωρινού
πλαισίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των επιλέξιμων δαπανών. Ωστόσο:
α. Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από μικρές επιχειρήσεις, η ένταση της

ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 20 εκατοστιαίες μονάδες,
β.

για επενδύσεις που πραγματοποιούνται από άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ), η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες,
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γ.

για επενδύσεις σε ενισχυόμενες περιοχές που πληρούν τους όρους του άρθρου 14 του
Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εξαιρουμένου της παρ. 14 του άρθρου 14 του Κανονισμού
(ΕΕ) 651/2014 η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να αυξηθεί προστιθέμενη στην ένταση
ενίσχυσης που καθορίζεται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, ο οποίος ισχύει
κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης στη συγκεκριμένη περιοχή.

Για τους σκοπούς της παρ. 7 του παρόντος Άρθρου της Πρόσκλησης, οι κατηγορίες των
«μικρών επιχειρήσεων» και των «άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» ακολουθούν τους
ορισμούς του του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να χορηγηθεί ανά επιχείρηση δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ ανά επιχείρηση σε ονομαστικούς όρους.
Ωστόσο, στις ενισχυόμενες περιοχές, η συνολική ενίσχυση που χορηγείται βάσει της υπό
στοιχεία 72642 ΕΞ 2022 2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
– ΦΕΚ Β΄2613, ανά επιχείρηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο ποσό της
χρηματοδότησης που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014,
με εξαίρεση την παρ. 14 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 και με βάση τον
εφαρμοστέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, προσαυξημένο κατά 15 εκατομμύρια ευρώ σε
ονομαστικούς όρους, με ανώτατο όριο τα 20 εκατομμύρια ευρώ.
Οι χρηματοδοτήσεις βάσει της υπό στοιχεία 72642 ΕΞ 2022 2022/26.05.2022 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2613 μπορούν να προστεθούν στις
κοινοποιήσιμες περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις και να σωρευθούν με άλλα είδη
ενισχύσεων του Προσωρινού Πλαισίου καθώς και με ενισχύσεις δυνάμει των κανονισμών για
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή με ενισχύσεις δυνάμει των κανονισμών απαλλαγής κατά
κατηγορία, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις και οι κανόνες σώρευσης των εν
λόγω κανονισμών. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να
υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) των επιλέξιμων δαπανών. Ως εκ τούτου, αποκλείεται η
σώρευση με άλλα μέσα ενίσχυσης που επιτρέπουν την κάλυψη χρηματοδοτικού κενού.
Επίσης, αποκλείεται η σώρευση με άλλες ενισχύσεις στο πλαίσιο του Τμήματος 3.13 του
Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικών ενισχύσεων.
8. Διάρκεια και επιτόκιο Δανείων ΤΑΑ στο προσωρινό πλαίσιο
H διάρκεια των δανείων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου δεν μπορεί να
υπερβεί τα οκτώ έτη.
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Το επιτόκιο των Δανείων ΤΑΑ αυτών, είναι κυμαινόμενο και καθορίζεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην εγκριτική του καθεστώτος ενισχύσεων απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
και δη βάσει της εξής κλίμακας:

Ελάχιστα επιτόκια
Έτος

Δεύτερο - τρίτο έτος

Τέταρτο - έκτο έτος

Έβδομο - όγδοο
έτος

Μικρομεσαίες
0,26%
επιχειρήσεις

0,51%

1,01%

2,01%

Μεγάλες
επιχειρήσεις

1,01%

2,01%

3,01%

Μέγεθος
επιχείρησης

Πρώτο έτος

0,51%

Άρθρο 10. Δημοσιότητα – Διατυπώσεις υποβολής πρότασης
1. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.piraeusbank.gr/el/megales-epiheiriseis/developmentbanking/tameio-anakampsis
2. Για την παροχή διευκρινίσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα στελέχη του
δικτύου καταστημάτων και των επιχειρηματικών μονάδων της Τράπεζας Πειραιώς ή μέσω email στην διεύθυνση RRF_Info@piraeusbank.gr
3. Οι δικαιούχοι αποδοχής δανείων ΤΑΑ αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληροφόρησης,
επικοινωνίας και δημοσιότητας, που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 34 το
Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021 και του άρθρου 6 της υπ. Αριθμ 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’
4498) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως
εξειδικεύονται στον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΑΑ.
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Άρθρο 11. Γενικοί Όροι και Διατάξεις της Πρόσκλησης
1. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τα Άρθρα 1 έως και 11 και από εννέα (9)
Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η παρούσα Πρόσκληση έχει χαρακτήρα γενικής ενημέρωσης αναφορικά με τις
χρηματοδοτήσεις ΤΑΑ και δεν συνιστά πρόταση ή προσφορά για τη σύναψη σύμβασης
χρηματοδότησης ή άλλης φύσεως δέσμευση εκ μέρους της Τράπεζας ούτε συνιστά
οποιουδήποτε είδους ευθύνη της Τράπεζας, όπως επίσης δεν παρέχεται ως, ούτε αποτελεί
συμβουλή ή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. Οι
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση και στα Παραρτήματά της
έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να σχηματίσουν άποψη περί της
διαδικασίας, οι οποίοι όμως οφείλουν να διενεργήσουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη,
έρευνα και ανάλυση των πραγματικών και νομικών στοιχείων που αφορούν στο αντικείμενο
της παρούσας Πρόσκλησης. Οι αναφερόμενες πληροφορίες και το εν γένει περιεχόμενο της
Πρόσκλησης δύναται να τροποποιούνται οποτεδήποτε από την Τράπεζα, με την επιφύλαξη της
εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων από το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, οι δε ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τυχόν
τροποποιήσεις από την Τράπεζα στην ιστοσελίδα:
https://www.piraeusbank.gr/el/megales-epiheiriseis/development-banking/tameio-anakampsis
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Παραρτήματα
Παράρτημα 1. Επιλέξιμα έργα – Αποκλειόμενες Δραστηριότητες
1. Αποκλείονται της χρηματοδότησης μέσω των δανείων του ΤΑΑ και των Δανείων
Συγχρηματοδότησης επενδυτικά σχέδια όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία 159335 ΕΞ
2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄ 5885 (η οποία
υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με
το περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης)που αφορούν σε:
i.

Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.

ii.

Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες
ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

iii.

Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή
προϊόντων και τεχνολογιών που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.

iv.

Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή,
μεταποίηση και εμπόριο).

v.

Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες
διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.

vi.

Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης,
εμπορίου ή λογισμικού).

vii.

Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.

viii.

Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς
σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή
Σύμβαση.

ix.

Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των
ακινήτων που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ και εντάσσονται σε έναν εκ των
πέντε πυλώνων του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, είναι επιλέξιμες.

x.

Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων καθώς και δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με
αυτά

επιχειρήσεων

που

ασκούν

χρηματοπιστωτικές

και

ασφαλιστικές
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δραστηριότητες. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρηματοδότηση μέσω δανείων του ΤΑΑ
συνδεδεμένων επιχειρήσεων των τραπεζικών ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι
δεν ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες και ότι οι σχετικές
πιστοδοτικές συμβάσεις συνάπτονται με τρίτο τραπεζικό ίδρυμα, διαφορετικό από
εκείνο με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες. Για τις ανάγκες της παρούσας,
συνδεδεμένες επιχειρήσεις νοούνται οι οικονομικές οντότητες επί των οποίων το
τραπεζικό ίδρυμα ασκεί είτε έλεγχο, είτε από κοινού έλεγχο, είτε σημαντική επιρροή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) με αρ. 10
[Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις] και 11 [Σχήματα υπό Κοινό έλεγχο] και το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 28 [Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες]
xi.

Παροπλισμός,

λειτουργία,

προσαρμογή

ή

κατασκευή

πυρηνικών

σταθμών

ηλεκτροπαραγωγής.
xii.

Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα,
συμπεριλαμβανομένης της μεταγενέστερης χρήσης. Εξαιρούνται τα έργα για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και/ή θερμότητας, καθώς και των σχετικών
υποδομών μεταφοράς και διανομής, με χρήση φυσικού αερίου, τα οποία πληρούν
τους όρους που καθορίζονται στο παράρτημα III της τεχνικής καθοδήγησης σχετικά με
την εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (2021/C 58/01).

xiii.

Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας
δικαιωμάτων εκπομπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες
αναφοράς που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.
Στην περίπτωση όπου η υποστηριζόμενη δραστηριότητα επιτυγχάνει προβλεπόμενες
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τους
σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους
οποίους αυτό δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς είναι αυτοί που καθορίζονται για τη
δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, όπως ορίζονται στον εκτελεστικό
κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

xiv.

Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής
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ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας.
Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά
με την επεξεργασία μη ανακυκλώσιμων επικίνδυνων αποβλήτων, και σε υφιστάμενες
μονάδες, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης, στην δέσμευση των καυσαερίων για αποθήκευση ή χρήση ή στην ανάκτηση
υλικών από την αποτέφρωση τέφρας, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω δράσεις δεν
οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε
παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται
αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
xv.

Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση
αποβλήτων μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για
επενδύσεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, όταν οι
επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στην
μετασκευή για εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε βιοαπόβλητα
λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδόμησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την
προϋπόθεση ότι οι δράσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας
επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των
μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

2. Οι δαπάνες που θεωρούνται επιλέξιμες για την χρηματοδότηση έργων, όπως ορίζονται στην
υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
– ΦΕΚ Β΄ 5885 (η οποία υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως
αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης), που δύναται να
περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια του ΤΑΑ είναι
δαπάνες που πραγματοποιούνται εντός της ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν:
α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων. Η

αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο
και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
β.

Κτήρια αγορά/κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

γ.

Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις).

δ.

Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)
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ε.

Άυλα αγορά/κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ).
ζ.

Μετακινήσεις/εξοδολόγια.

η.

Υπηρεσίες τρίτων.

θ.

Αναλώσιμα.

ι.

Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης,
ασφάλιση κ.λπ.).

ια. Κόστος κεφαλαίων.
ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό

κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.).
ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).

3. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν
ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το άθροισμα του
κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν
το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
4. Επιλέξιμες Δαπάνες Δανείων Προσωρινού Πλαισίου
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες επενδυτικών σχεδίων που πραγματοποιούνται εντός της
ελληνικής επικράτειας και αφορούν επένδυση σε υλικά και άυλα στοιχεία ενεργητικού.
Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:
α. Γήπεδα αγορά/μισθώσεις, διαμόρφωση γηπέδων. Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη

εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και μόνο στο βαθμό που
αποτελεί μέρος επένδυσης για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών και
πάντως δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
β.

Κτήρια αγορά/κατασκευή/μισθώσεις. Η αγορά κτηρίων περιλαμβάνεται μόνο στο
βαθμό που αποτελεί μέρος επένδυσης για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή
υπηρεσιών.

γ.

Εξοπλισμός αγορά/κατασκευή/ μισθώσεις.

δ.

Μεταφορικά μέσα αγορά/μισθώσεις.
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ε.

Άυλα αγορά/κατασκευή.

5. Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μίσθωση ενσώματων στοιχείων ενεργητικού μπορούν να
λαμβάνονται υπόψη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Για τα γήπεδα και τα κτίρια, η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον πέντε

έτη μετά την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου στην
περίπτωση μεγάλων επιχειρήσεων ή τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ,
β.

για τις μονάδες παραγωγής ή τα μηχανήματα, η μίσθωση πρέπει να λαμβάνει τη
μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης και να περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς των
στοιχείων ενεργητικού από τον δικαιούχο της ενίσχυσης κατά τη λήξη της περιόδου
μίσθωσης.

6. Οι χρηματοοικονομικές επενδύσεις δεν είναι επιλέξιμες.

31

Παράρτημα 2. Διαδικασία Αξιολόγησης από τον Ανεξάρτητο Αξιολογητή
1. Έλεγχος Πληρότητας
Με την παραλαβή του φακέλου του Επενδυτικού Σχεδίου, ο Ανεξάρτητος Ελεγκτής προβαίνει
στον έλεγχο πληρότητας του φακέλου τεκμηρίωσης καθώς και στην αξιολόγηση της
επιλεξιμότητας του.
Στον έλεγχο των Αξιολογητών - ελεγκτών εμπίπτουν τα ακόλουθα για το επενδυτικό σχέδιο:
α. ο έλεγχος ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου,
β.

η κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους ακόλουθους πέντε
άξονες, όπου αρμόζει, βα) ψηφιακός μετασχηματισμός, ββ) πράσινη μετάβαση, βγ)
εξωστρέφεια, βδ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και
συγχωνεύσεων καθώς και βε) καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας ότι
η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,

γ.

η καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές
καταστάσεις,

δ.

η λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές
καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου,

ε.

ο έλεγχος της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με την Αρχή μη
πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH),

στ. ο έλεγχος της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς

στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και ο υπολογισμός της
ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,
ζ.

ο χαρακτηρισμός του επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση με
την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων,
καθώς και την παρέμβαση του για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης και ο
υπολογισμός της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους
πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget),

η.

ο έλεγχος της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές
ενισχύσεις.
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2. Ειδικότερα ο έλεγχος του Αξιολογητή περιλαμβάνει και λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα άρθρα 8 και 9 της υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5886 καθώς και στις οικείες συμβάσεις με τα
πιστωτικά ιδρύματα που συνάπτονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του
ν.4820/2021, ως ισχύουν.
3. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (η οποία υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης
των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης):
4. Το επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται ως προς την ύπαρξη επένδυσης στην ελληνική επικράτεια και
ειδικότερα επιλέξιμης επένδυσης, με βάση τον κατάλογο αποκλειόμενων δραστηριοτήτων και
τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 196 του
ν. 4820/2021.
5. Αναφορικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης του επενδυτικού σχεδίου με την αρχή μη
πρόκλησης σημαντικής βλάβης ελέγχεται η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα
με τα παρακάτω:
α) Κατ’ εφαρμογή της Ανακοίνωσης 2021/C 280/01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπό τους
όρους της παρ. 1.3 της ανωτέρω Ανακοίνωσης ελέγχεται η ύπαρξη και το περιεχόμενο μελέτης
ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing) της επενδυτικής δραστηριότητας του
επενδυτικού σχεδίου, η οποία εκπονείται από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με την
κλιματική διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 2021/C
280/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής. Στη μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing),
εφόσον τούτη απαιτείται σύμφωνα της παρ. με την παρ. 1.3 της Ανακοίνωσης 2021/C 280/01
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνεται απαραίτητα περίληψη του ελέγχου βιωσιμότητας
με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα ακόλουθα στοιχεία:
i)

τις επιπτώσεις που προσδιορίστηκαν (αρνητικές ή θετικές),

ii)

τα βασικά μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων που θα εφαρμοστούν, και

iii)

ειδικά για έργα τα οποία απαιτούν Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τους

υπολειπόμενους κινδύνους μετά την εφαρμογή όλων των μέτρων μετριασμού των
επιπτώσεων. Πρέπει να επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω υπολειπόμενοι
κίνδυνοι ή οι μετριασμένες επιπτώσεις είναι αποδεκτοί/αποδεκτές για να προχωρήσει
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περαιτέρω η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου και συνάδουν με τους στόχους του
InvestEU.
iv)

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να καλύπτεται επίσης η χρηματική αποτίμηση και η

συνεκτίμηση των αρνητικών και θετικών επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων των
εξωτερικών παραγόντων στην οικονομική αποτίμηση).
β) Ελέγχεται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν εμπίπτει στις αποκλειόμενες δραστηριότητες της
περ. ΙΙ της παρ. 9 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5886.
γ) Ελέγχεται η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική
περιβαλλοντική νομοθεσία για όλες τις επιλέξιμες επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο βιωσιμότητας. Για τον έλεγχο της παρούσας
ελέγχεται η ύπαρξη και το περιεχόμενο έκθεσης συμβούλου/μηχανικού από την οποία
προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική
ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.
6. Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται
σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους πέντε (5)
πυλώνες του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων
κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου
196 του ν. 4820/2021. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε
παραπάνω από έναν πυλώνες, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα δεν
μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%). Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο
δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού μετασχηματισμού,
καινοτομίας – έρευνας και ανάπτυξης ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων
ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ στο τριάντα τοις εκατό (30%),
εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρχεται σε
τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).
7. Αναφορικά με τον έλεγχο του χαρακτηρισμού επενδυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή
του σε σχέση με την επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών στόχων ισχύουν τα ακόλουθα:
Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για την παροχή δανείου ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώσει τι
ποσοστό του προϋπολογισμού του θα διατεθεί σε δαπάνες:
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α) πράσινης μετάβασης, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχηθούν με ένα ή παραπάνω πεδία
παρέμβασης του πίνακα του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 ,
β) ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες θα πρέπει να αντιστοιχηθούν με ένα ή περισσότερα
πεδία παρέμβασης του πίνακα του Παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 .
Για αυτόν τον έλεγχο και τον σχετικό υπολογισμό της συνεισφοράς του επενδυτικού σχεδίου
στους πράσινους ή στους ψηφιακούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), χρησιμοποιείται το Παράρτημα VI ή VII, αντιστοίχως του κανονισμού
(ΕΕ) 2021/241 προσαρμοσμένο να περιλαμβάνει μόνο τις περιοχές παρέμβασης που
σχετίζονται με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ο επιμέρους προϋπολογισμός των
επιλέξιμων δαπανών πράσινης μετάβασης ή ψηφιακού μετασχηματισμού του επενδυτικού
σχεδίου πολλαπλασιάζεται με τα ποσοστά του προσαρμοσμένου πίνακα παρεμβάσεων, ώστε
να υπολογιστεί η επιμέρους συνεισφορά. Η συνολική συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου
είναι το άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών.
8. Ως προς τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου ως προς τη συμβατότητά του με τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων ισχύουν τα ακόλουθα:
Καταρχήν εξετάζεται εάν το ζητούμενο επιτόκιο από το επενδυτικό σχέδιο είναι ίσο ή
μεγαλύτερο από το επιτόκιο αναφοράς (reference rate), όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της
Επιτροπής (2008/C 14/02), του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων, το Δάνειο ΤΑΑ δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση και
ολοκληρώνεται θετικά ο έλεγχος της συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τις
κρατικές ενισχύσεις. Στην περίπτωση όπου το ζητούμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του
επιτοκίου αναφοράς, τότε το δάνειο του ΤΑΑ αποτελεί κρατική ενίσχυση και εφαρμόζονται τα
οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 ή στον Κανονισμό (EE) 1407/2013 ή στον Κανονισμό
(ΕΕ) 702/2014 ή στον Κανονισμό (EE) 1408/2013 ή σε εγκεκριμένο καθεστώτος ενίσχυσης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το καθεστώς που εγκρίθηκε βάσει του Τμήματος 3.13 του
Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενισχύσεων με σκοπό να στηριχθεί η
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 με την υπ΄αρ. C(2022)
3282 final/16.05.2022 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπό στοιχεία 72642 ΕΞ
2022/26.05.2022 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄ 2613),κατά
περίπτωση, όπως τα ανωτέρω δύναται να εξειδικεύονται στις οικείες προσκλήσεις των
πιστωτικών ιδρυμάτων για την υποβολή αιτήσεων προς δανειοδότηση.
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9. Κατόπιν της σύναψης των Δανείων ΤΑΑ ή της εκταμίευσης των Δανείων ΤΑΑ, η Ειδική Υπηρεσία
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους της επιλεξιμότητας
των επενδυτικών σχεδίων, σε συνεργασία με ανεξάρτητους αξιολογητές/ελεγκτές.
10. Κατόπιν του ελέγχου κάθε προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου συντάσσεται από τον
αξιολογητή έκθεση ελέγχου, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο των ελεγχόμενων από
αυτόν στοιχείων και στην οποία περιλαμβάνονται:
α. η επιλεξιμότητα της επένδυσης,
β.

το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει, σύμφωνα με τα κριτήρια
επιλεξιμότητας,

γ.

επιβεβαίωση περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον υφίσταται κρατική
ενίσχυση, η συμβατότητα με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων.

δ.

η συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στόχους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital
tagging),

ε.

η συμμόρφωση και η τήρηση της αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης,

στ. η κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες

επιλέξιμων δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση
αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,
ζ.

η καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές
καταστάσεις,

η.

η λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές
καταστάσεις σε περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και

θ.

η βεβαίωση της μη διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της παράλληλης χρηματοδότησης
των ίδιων δαπανών της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Ο ανωτέρω έλεγχος πραγματοποιείται βάσει του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων
Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3000, υπογράφεται από ορκωτό λογιστή – ελεγκτή και συνοδεύεται
υποχρεωτικά από σχετική θετική εισήγηση που υπογράφεται από σύμβουλο επιχειρηματικών
σχεδίων.
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α. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή οι ελεγκτικές εταιρείες παρουσιάζουν τα

αποτελέσματα του ελέγχου τους σε έκθεση ελέγχου, όπως αυτή περιγράφεται στο
άρθρο 32 του ν. 4449/2017 εφεξής «Έκθεση Διασφάλισης». Η «Έκθεση Διασφάλισης»
σύμφωνα με το άρθρο 156 του ν.4820/2021 διασφαλίζει το έργο της αξιολόγησης της
επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από
τα δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης. Η εν λόγω Έκθεση Διασφάλισης
καταρτίζεται εγγράφως, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών διεθνών προτύπων
και πιο συγκεκριμένα του Διεθνούς Προτύπου Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 με τίτλο:
«ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» και αποτελεί εργασία που εντάσσεται
στους υποχρεωτικούς ελέγχους.
β.

Η Έκθεση Διασφάλισης συντάσσεται σύμφωνα με υποδείγματα που εκδίδονται από
το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ.

γ.

Ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα και το σχετικό πρόγραμμα ελέγχου
θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές
Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν Ελέγχου ή
Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ

ΕΛΕΓΧΟΥΣ

ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
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Παράρτημα 3. Επιλογή Αξιολογητή
1. Η επιλογή του Αξιολογητή/ ελεγκτή που θα κληθεί να προβεί σε αξιολόγηση του εκάστοτε
επενδυτικού σχεδίου, γίνεται μέσω κλήρωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που προβλέπονται στην υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5886, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις οικείες
επιχειρησιακές συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ του Υπουργού αρμόδιου για την Ειδική
Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 3 της Υπουργικής Απόφασης 120536 ΕΞ2021 (ΦΕΚ Β’
4522/30.09.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886) ο έλεγχος έκαστου επενδυτικού
σχεδίου λαμβάνει χώρα ως εξής: με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις οικείες επιχειρησιακές
συμβάσεις, διενεργείται κλήρωση η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο και
αξιόπιστο μέσο, όπως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου
κλήρου, για την επιλογή αξιολογητή από το Μητρώο αξιολογητών. Εφόσον συντρέχει
σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του αξιολογητή, που κληρώθηκε διενεργείται νέα
κλήρωση. Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο των
αξιολογητών αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον
αξιολογητή.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 2 της Υπουργικής Απόφασης 120536 ΕΞ2021 (Β’ 4522)
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886), οι αξιολογητές δεν τελούν σε οιαδήποτε
συμβατική σχέση με το Ελληνικό Δημόσιο, η αμοιβή τους, δε, καταβάλλεται από τον Φορέα
Υλοποίησης Επένδυσης πριν από τον έλεγχο του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
4. Σε συνέχεια της διενέργειας κλήρωσης για την επιλογή αξιολογητή από το Μητρώο
Αξιολογητών και την εξέταση της μη συνδρομής κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων στο
πρόσωπο του αξιολογητή, ως αυτή αποδεικνύεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν.
1599/1986 από τον αξιολογητή, θα συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου προσυμφωνημένων
διαδικασιών αξιολόγησης μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης και του αξιολογητή, με
ελάχιστο περιεχόμενο την περιγραφή των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου επιλεξιμότητας
της εκάστοτε επένδυσης από τον αξιολογητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της
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Υπουργικής Απόφασης 120536 ΕΞ2021 (Β’ 4522), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 5886), την
ανάθεση σύνταξης από τον αξιολογητή έκθεσης ελέγχου, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο
των ελεγχόμενων από αυτόν στοιχείων, ως ορίζονται στο άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής
Απόφασης και στην παρούσα, τον καθορισμό της αμοιβής του αξιολογητή, σύμφωνα με το
κεφάλαιο 7 της υπό στοιχεία Α.Π. 168312ΕΞ 2021 – 30.12.2021 απόφασης με θέμα «έγκριση
δημόσιας πρόσκλησης για τη δημιουργία καταλόγου αξιολογητών, οι οποίοι συνεργάζονται με
τα πιστωτικά ιδρύματα και τους Φορείς Υλοποίησης Επένδυσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης
των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται για χρηματοδότηση από τα
δανειακά κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» και την υποχρέωση
καταβολής της αμοιβής από τον Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης πριν από τον έλεγχο αυτού.
5. Σε περίπτωση που ο έλεγχος επιλεξιμότητας από τον αξιολογητή έχει αρνητική έκβαση, ο
Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης δύναται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της οικείας
έκθεσης να ζητήσει τη διενέργεια νέου ελέγχου της επιλεξιμότητας. Ο νέος έλεγχος
επιλεξιμότητας πραγματοποιείται από τρείς (3) αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών. Το
πόρισμα του νέου ελέγχου είναι δεσμευτικό για τα μέρη. Η αμοιβή για την διενέργεια του
ελέγχου της παρούσας παραγράφου ισούται με ποσοστό 45% της αρχικής αμοιβής που
κατέβαλλε ο Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης για την αξιολόγηση η οποία καταβάλλεται
ισόποσα στους τρείς αξιολογητές.
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Παράρτημα 4. Αμοιβή Αξιολογητή
Η αμοιβή του αξιολογητή- ελεγκτή όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της υπό στοιχεία Α.Π. 168312ΕΞ
2021 – 30.12.2021 και προσδιορίζεται ως εξής:

Κατηγορία

Μικρά
επενδυτικά

Μεσαία
επενδυτικά

Προϋπολογισμός επενδυτικού
σχεδίου (€)

Εύρος τιμών (€)

Έως 50.000

1.500

50.001- 100.000

2.500

100.001-200.000

3.500

200.001 - 300.000

4.000

300.001 - 500.00

5.000

500.001 – 1.000.000

7.000

1.000.001 -10.000.000

7.000+0,2% ανά 1.000.000 ευρώ (για το
μέρος που υπερβαίνει το 1 εκατ.)

Μεγάλα

10.000.001 - 50.000.000

23.000+,06% ανά 1.000.000 ευρώ (για το
μέρος που υπερβαίνει τα 10 εκατ.)

επενδυτικά
50.000.001 - 100.000.000

46.000+,04% ανά 1.000.000 ευρώ

100.000.001 και άνω

70.000
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Παράρτημα 5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
1. Δικαιολογητικά του επενδυτικού σχεδίου τα οποία πρέπει να περιληφθούν στην αίτηση.
Κάποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για όλα τα επενδυτικά σχέδια και κάποια
απαιτούνται ανά είδος και κατά περίπτωση.
Δικαιολογητικό
1.

Αίτηση Χρηματοδότησης (Υπόδειγμα 1)

2.

Συμπληρωμένο υπόδειγμα σε ηλεκτρονική μορφή excel "Στοιχεία
Επενδυτικού Σχεδίου - Δάνεια ΤΑΑ" – Παρέχεται από τα στελέχη της

Υποχρεωτικό
Ναι

Ναι

τράπεζας, μετά την κατάθεση του Επενδυτικού Σχεδίου
3.

Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή άλλο έγγραφο του
Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης που τεκμηριώνει την επένδυση

4.

Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το Taxis, που περιλαμβάνει
τους ενεργούς ΚΑΔ της επιχείρησης

Ναι

Ναι
Σε περίπτωση που η επιχείρηση

5.

Νομιμοποιητικά Στοιχεία Επιχείρησης

δεν είναι ενεργός πελάτης της
Τράπεζας

6.

Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού ελεγκτή, όταν η εταιρία
επιλέγει ή υποχρεούται να Επισκοπείται από νόμιμους ελεγκτές. Οι
επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας, πρέπει να συντάξουν

Ναι

λογιστικές καταστάσεις με απεικόνιση οικονομικών στοιχείων σε
αντιστοιχία με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων με βιβλία
Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
7.

Γενική Υπεύθυνη Δήλωση ΤΑΑ (Υπόδειγμα 2)

8.

Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή εκτύπωση από το site του ΓΕΜΗ
(https://www.businessregistry.gr/publicity/index)

9.

Ναι
Ναι

Στοιχεία ανάλυσης κόστους των επενδυτικών δαπανών, περιλαμβάνονται
προσφορές προμηθευτών, μελέτες εφαρμογής, εκτιμήσεις κόστους

Ναι

επιχειρηματικού σχεδίου, κλπ.
10. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με αποκλειόμενες δραστηριότητες και
συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και

Ναι

εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία (Υπόδειγμα 3)
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2. Στοιχεία Τεκμηρίωσης που απαιτούνται για συγκεκριμένα ήδη επενδυτικών σχεδίων.
Τεχνικές Εκθέσεις

Υποχρεωτικό

11. Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης
(Do No Significant Harm ή DNSH principle)»

Ναι

12. Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και
αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική
ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία

Ναι

13. Μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (sustainability proofing) η οποία έχει
εκπονηθεί από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με την κλιματική
διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ.
2021/C 280/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τεχνική
καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU

Ναι / Εάν η επένδυση έχει
προϋπολογισμό άνω των 10
εκατομμυρίων.

14. Υπογεγραμμένη ανέκκλητη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιριών ή
στην περίπτωση δημιουργίας νέας εταιρίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη
συνυποβάλλεται το Καταστατικό

Ναι / Εφόσον το αίτημα
υποβάλλεται στον πυλώνα
Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας

15. Σύμβαση αγοράς και πώλησης μετοχών (sales and purchase agreement)
καθώς και σχετικά έγγραφα κυριότητας των μετοχών από την αποκτώσα
επιχείρηση. Ή στην περίπτωση συγχώνευσης, απόσχισης ή/και διάσπασης
υποβάλλεται το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Ναι / Εφόσον το αίτημα
υποβάλλεται στον πυλώνα
Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας

3. Δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το Πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων.
Δικαιολογητικό
16. Υπεύθυνη Δήλωση ληφθεισών ενισχύσεων ενιαίας επιχείρησης (de
minimis 1407) (Υπόδειγμα 4)
17. Υπεύθυνη Δήλωση συγχωνεύσεων και ληφθεισών ενισχύσεων (de
minimis 1407) (Υπόδειγμα 4)

18. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (de minimis) (Υπόδειγμα 4)

19. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - ΓΑΚ) (Υπόδειγμα 5α)

20. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις – Άρθρο 14 ΓΑΚ)
(Υπόδειγμα 5β)

Υποχρεωτικό
Ναι / Εάν ζητείται μέσω του την
περίπτωση κανονισμού
2013/1407 (De Minimis).
Ναι / Εάν ζητείται κρατική
ενίσχυση με την περίπτωση
κανονισμού 2013/1407 (De
Minimis).
Ναι / Εάν ζητείται κρατική
ενίσχυση με την περίπτωση
κανονισμού 2013/1407 (De
Minimis).
Ναι / Εάν ζητείται κρατική
ενίσχυση στο πλαίσιο του
Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού ΓΑΚ 651/2014.
Ναι / Εάν ζητείται κρατική
ενίσχυση στο πλαίσιο του
άρθρου 14 (Περιφερειακές
επενδυτικές ενισχύσεις) του
Γενικού Απαλλακτικού
Κανονισμού ΓΑΚ 651/2014.
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Παράρτημα 6. Κανονισμός 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)
Το κείμενο του Κανονισμού 651/2014 είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 καθώς και στην
ιστοσελίδα της Πρόσκλησης.

Παράρτημα 7. Κανονισμός 1407/2013 (De Minimis)
Το κείμενο του Κανονισμού 1407/2013 είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1407 , καθώς και στην ιστοσελίδα
της Πρόσκλησης.
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Παράρτημα 8. Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
ΕΛΛΑΔΑ – Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο
2022-2027
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS2)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS3)

Μέγιστη ένταση περιφερειακών
επενδυτικών ενισχύσεων (1)
(για μεγάλες επιχειρήσεις)
1.1.2022-31.12.2027*

1. Περιφέρειες του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ
EL 41 Βόρειο Αιγαίο

50%

EL 43 Κρήτη

40%

EL 51 Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

50%

EL 52 Κεντρική Μακεδονία

50%

EL 53 Δυτική Μακεδονία

40%

EL 54 Ήπειρος

50%

EL 61 Θεσσαλία

50%

EL 62 Ιόνια Νησιά

40%

EL 63 Δυτική Ελλάδα
EL 64 Στερεά Ελλάδα
EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή)

50%

EL 65 Πελοπόννησος
EL 42 Νότιο Αιγαίο

40%

40%
30%

2. Μη προκαθορισμένες περιοχές γ’
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

15%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

25%

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ

25%

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

25%

*Για επενδυτικά σχέδια με επιλέξιμες δαπάνες που δεν υπερβαίνουν τα 50 εκατ. ευρώ, το
ανώτατο αυτό όριο προσαυξάνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεις και κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον
ορισμό της σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).
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Παράρτημα 9. Υποδείγματα Αιτήματος Χρηματοδότησης και υπεύθυνων
δηλώσεων
Τα κατωτέρω υποδείγματα είναι διαθέσιμα σε μορφή αρχείων word και pdf στην ηλεκτρονική
διεύθυνση

https://www.piraeusbank.gr/el/megales-epiheiriseis/development-banking/tameio-

anakampsis

Υπόδειγμα 1: Αίτημα Χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου
Υπόδειγμα 2: Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το Αίτημα Χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΑ
Υπόδειγμα 3: Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με αποκλειόμενες δραστηριότητες και συμμόρφωση του
επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
Υπόδειγμα 4: Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis
Υπόδειγμα 5α: Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - ΓΑΚ)
Υπόδειγμα 5β: Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - Περιφερειακές επενδυτικές
ενισχύσεις – Άρθρο 14 ΓΑΚ)
Υπόδειγμα 6: Συμπλήρωση και αξιολόγηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου (αρχείο excel)
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