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Ευρετήριο όρων και ορισμών 
 

Ταμείο Χαρτοφυλακίου ή 
«Ταμείο Υποδομών 
(ΤΑΜΥΠΟΔ)» 
ή «Ταμείο» 
ή ΤΑΜΥΔΟΠ 

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο 
Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)» ή «Ταμείο» ή ΤΑΜΥΠΟΔ το οποίο 
συστάθηκε με την Υπουργική Απόφαση 6269/1895 Α1 (ΦΕΚ 
4159/29.11.2017) του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, όπως κάθε φορά ισχύει. 

ΕΤΕπ Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία λειτουργεί ως 

Διαχειριστής του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ). 

Πρόσκληση Η παρούσα Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη 
χρηματοδότηση έργων μέσω της Τράπεζας με χρήση 
κεφαλαίων του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ), σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στην από 15/07/2019 Επιχειρησιακή 
Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ της  Τράπεζας Πειραιώς 
και της ΕΤΕπ. 

Φορέας Κάθε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου, καθώς και Εταιρία Ειδικού Σκοπού που 
υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης έργου σύμφωνα με την 
Πρόσκληση. 

Σύμβαση Δανείου Η σύμβαση δανείου μεταξύ της Τράπεζας και ενός Τελικού 
Δικαιούχου με σκοπό τη χρηματοδότηση ενός επιλέξιμου 
έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα 
Πρόσκληση και στην από 15/07/2019 Επιχειρησιακή 
Συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΕπ. 

Τελικός Δικαιούχος Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης είναι ο Φορέας 
υποβολής πρότασης χρηματοδότησης επιλέξιμου έργου, το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς από 
κεφάλαια του ΤΑΜΥΠΟΔ σύμφωνα με τους όρους μιας 
Σύμβασης Δανείου. 

Τράπεζα Η Τράπεζα Πειραιώς 

ΕΧΟ (Ενδιάμεσος 
Χρηματοδοτικός 
Οργανισμός) 

Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία  θα λειτουργήσει ως Ενδιάμεσος 
Χρηματοδοτικός Οργανισμός, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
από 15/07/2019 Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ της 
Τράπεζας Πειραιώς και της ΕΤΕπ. 

Κύριο Δάνειο Ταμείου Το δάνειο με κεφάλαια του ΤΑΜΥΠΟΔ που θα συναφθεί μέσω 
μιας Σύμβασης Δανείου μεταξύ της Τράπεζας ως ΕΧΟ και του 
Τελικού Δικαιούχου για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων 
δαπανών ενός επιλέξιμου έργου και το οποίο, όσον αφορά 
στη σειρά αποπληρωμής και στην τάξη των εξασφαλίσεων 
του, θα κατατάσσεται στην ίδια σειρά με το Τραπεζικό Δάνειο 
Συγχρηματοδότησης που χρηματοδοτεί το έργο (pari-passu). 
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Τραπεζικό Δάνειο 
Συγχρηματοδότησης 

Το δάνειο που θα συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας (ή άλλου 
ιδρύματος του Χρηματοπιστωτικού Τομέα) και του Τελικού 
Δικαιούχου 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. 

Δάνειο Μειωμένης 
Εξασφάλισης Ταμείου 

Το δάνειο με κεφάλαια του ΤΑΜΥΠΟΔ που θα συναφθεί μέσω 
μιας Σύμβασης Δανείου μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του 
Τελικού Δικαιούχου για τη χρηματοδότηση των επιλέξιμων 
δαπανών ενός επιλέξιμου έργου και το οποίο, όσον αφορά 
στη σειρά αποπληρωμής και στην τάξη των εξασφαλίσεων 
του, θα έπεται του Κυρίου Δανείου Ταμείου και του 
Τραπεζικού Δανείου Συγχρηματοδότησης. 

ΣΔΙΤ Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Fair Rate of Return (FRR) Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων που 
επιτυγχάνουν έργα με παρόμοια χαρακτηριστικά όσον αφορά 
στο αντικείμενο, στο μέγεθος και στους αναλαμβανόμενους 
κινδύνους, τα οποία χρηματοδοτούνται με όρους αγοράς. 

Ανεξάρτητος 
Εμπειρογνώμονας 

Εξωτερικός Σύμβουλος ο οποίος καλείται να επιβεβαιώσει ή 
μη το εύλογο των προτεινόμενων χρηματοδοτικών όρων του 
Κύριου Δανείου Ταμείου ή/και του Δανείου Μειωμένης 
Εξασφάλισης Ταμείου, με γνώμονα τη χρηματοοικονομική 
βιωσιμότητα του προτεινόμενου έργου (στη βάση των 
παραδοχών που παρασχέθηκαν και ελέγχθηκαν από την 
Τράπεζα ή συμβούλους αυτής) και ώστε ο εσωτερικός βαθμός 
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του Τελικού Δικαιούχου να μη 
υπερβαίνει το FRR ως ορίζεται ανωτέρω. 

ΑΠΕ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Σύμβουλοι Έργου Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες θα 
επιλεγούν από την Τράπεζα, στο πλαίσιο της διαδικασίας 
αξιολόγησης των φακέλων των προτεινόμενων έργων 
(ενδεικτικά: Χρηματοοικονομικός, Τεχνικός ή/και Νομικός 
Σύμβουλος) 

JESSICA Κοινή Ευρωπαϊκή Στήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές 
Περιοχές (Joint European Support for Sustainable Investment 
in City Areas). 

ΕΔΕΤ Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. 
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ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

ΜΧΤ Μέσο Χρηματοοικονομικής Τεχνικής. 

EPBD Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την ενεργειακή απόδοση 
των κτιρίων.   
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Άρθρο 1. Το Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ) 
1. Το Ταμείο Υποδομών (Infrastructure Fund of Funds – InfraFoF), στη συνέχεια ΤΑΜΥΠΟΔ, έχει 

ως στόχο να προσφέρει ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
για την υλοποίηση μικρών και μεσαίων έργων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, του 
περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης. 

2. Το Ταμείο Υποδομών θα προσφέρει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους έως και 450 εκατ. € 
συμβάλλοντας στην υλοποίηση βιώσιμων έργων συνολικού ύψους τουλάχιστον 650 εκατ. € 
στους τομείς προτεραιότητας. Οι πόροι του ΤΑΜΥΠΟΔ (έως και 450 εκ. €) προέρχονται κατά 
200 εκ. € από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ, κατά 200 εκ. € από το Ελληνικό Δημόσιο 
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και κατά 50 εκ. € από ανακτώμενους πόρους του 
Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής (ΜΧΤ) «JESSICA» που λειτούργησε την 
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Οι ανακτώμενοι πόροι του ΜΧΤ JESSICA θα μπορούν 
μέσω του ΤΑΜΥΠΟΔ να επενδύονται σε έργα ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης ή/και για 
παρεμβάσεις αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας, εφόσον τα αυτά συμβάλλουν στην 
αστική ανάπτυξη.  

3. Τα επιλέξιμα έργα μπορούν να ανήκουν στους παρακάτω Θεματικούς Στόχους: 

 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα σε όλους τους τομείς»  

Ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνονται έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων, στη δημιουργία εγκαταστάσεων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών πάρκων, 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υδροηλεκτρικών και υβριδικών εγκαταστάσεων και 
συστημάτων βιομάζας που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών. 

 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων»   

Ενδεικτικά, μπορούν να περιλαμβάνονται έργα αστικών υποδομών που συμβάλλουν στην 
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής, υποδομών 
διαχείρισης/επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, υποδομών με σημαντικό αντίκτυπο 
στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών περιοχών, καθώς και την 
εκμετάλλευση του αποθέματος δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στο παραπάνω πλαίσιο. 

4. Διαχειριστής του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και κατόπιν 
διαγωνιστικής διαδικασίας επιλέχθηκαν Ενδιάμεσοι Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ).  

Η Τράπεζα Πειραιώς (στη συνέχεια η «Τράπεζα») επελέγη ως ένας εκ των Ενδιάμεσων 
Χρηματοδοτικών Οργανισμών που θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 
15/07/2019 Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ ΕΤΕπ και Τράπεζας.  

5. Το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει την λειτουργία του «Ταμείο Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ)» 
συνοψίζεται ενδεικτικά στα κατωτέρω: 
 Την από 19.12.2017 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την οποία η ΕΤΕπ καθίσταται Διαχειρίστρια 
του Ταμείου Υποδομών (ΤΑΜΥΠΟΔ). 

 Την Υπουργική Απόφαση 6269/1895 Α1 (ΦΕΚ 4159/29.11.2017) του Αναπληρωτή Υπουργού 
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως κάθε φορά ισχύει. 
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Άρθρο 2. Γενικοί Όροι και Διατάξεις της Πρόσκλησης 
 

1. Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τα Άρθρα 1 έως και 8 και από έξι Παραρτήματα τα 
οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

2. Η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη Σύμβασης 
Δανείου. 

3. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα 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. 

4. Κάθε υποψήφιος Φορέας οφείλει, με δική του 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. Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής καθώς και οι όροι 
που θα αναρτώνται από την Τράπεζα στην ιστοσελίδα https://www.piraeusbank.gr προς 
διευκρίνιση και συμπλήρωση της παρούσας Πρόσκλησης, είναι υποχρεωτικοί για όσους 
συμμετέχουν στη διαδικασία της παρούσας, η δε συμμετοχή σε αυτή συνεπάγεται την 
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και 
των Παραρτημάτων αυτής. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία της Πρόσκλησης με αποκλειστική τους 
ευθύνη και δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών, 
οι οποίες συνδέονται με την εκ μέρους τους συμμετοχή ή την υποβολή φακέλου πρότασης. 
Ομοίως, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε 
είδους δαπανών εάν η Τράπεζα δεν αποδεχτεί την πρότασή τους ή εάν, για οποιοδήποτε 
λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, η Τράπεζα αποφασίσει ότι η διαδικασία της παρούσας 
Πρόσκλησης θα πρέπει να ανασταλεί, να μεταβληθεί, να μη συνεχιστεί, να ακυρωθεί, να 
επαναληφθεί ή να ματαιωθεί. 

7. Οι υποψήφιοι Φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη κάθε δαπάνης που 
τυχόν απαιτηθεί σε όλα τα στάδια επιλογής επιλέξιμων έργων και Τελικών Δικαιούχων. 

8. Συμβατική ισχύ έχουν μόνο οι ρητά συνομολογημένοι όροι έγγραφης σύμβασης νομίμως 
υπογεγραμμένης μεταξύ των επιλεγέντων Τελικών Δικαιούχων και της Τράπεζας.  

9. Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης και των Συμβάσεων Δανείου, που ενδεχομένως θα 
συναφθούν βάσει της παρούσας, εξαρτώνται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που 
διέπει την υλοποίηση έργων με κεφάλαια του ΤΑΜΥΠΟΔ. Οποιαδήποτε σχετική αλλαγή ή 
τροποποίηση των οδηγιών αυτών, επιφέρει αυτοδικαίως και την αλλαγή ή τροποποίηση των 
όρων της Πρόσκλησης και των Συμβάσεων Δανείου.  

10. Οι Συμβάσεις Δανείου θα συνταχθούν στην ελληνική γλώσσα, εκτός εάν στο χρηματοδοτικό 
σχήμα συμμετέχει διεθνής ή αλλοδαπός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, οπότε οι 
συμβάσεις μπορούν να συνταχθούν και στην αγγλική γλώσσα. 

11. Κάθε υποψήφιος Φορέας συναινεί όπως τα προσωπικά στοιχεία, που γνωστοποιούνται με 
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την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριληφθούν στο 
αρχείο που τηρεί η Τράπεζα για τους σκοπούς της 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. 

12. Η Πρόσκληση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Άρθρο 3. Επιλέξιμοι Φορείς 
 

1. Προτάσεις χρηματοδότησης έργων μπορούν να υποβληθούν από Φορέα, του οποίου τα 
έργα κρίνονται επιλέξιμα προς χρηματοδότηση, εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

2. Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος Φορέας δύναται να υποβάλει παραπάνω από μία πρόταση 
έργου ή να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν υποψήφιους επιλέξιμους Φορείς. 

3. Δεν είναι επιλέξιμοι  Φορείς για τους οποίους συντρέχουν ένα ή περισσότερα από τα 
ακόλουθα: 

 βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, 

 είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των κανόνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 
περίπτωση δ του Κανονισμού 1301/2013 (Παράρτημα VII «Ορισμός Προβληματικής 
Επιχείρησης»), 

 συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017). 
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Άρθρο 4. Επιλέξιμα Έργα 
 

Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιλέξιμοι Φορείς να υποβάλουν 
προτάσεις χρηματοδότησης έργων σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. 

 

1. Οι προτάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά έργα τα οποία: 

α. υλοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας και  

β. πληρούν τους γενικούς και ειδικούς όρους του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 ανάλογα με τα 
άρθρα δυνάμει των οποίων θα χορηγηθεί η εκάστοτε ενίσχυση και  

γ. πληρούν τα πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ όπως αυτά περιγράφονται στο 
Παράρτημα 1 της παρούσας και  

δ. υλοποιούνται στη βάση βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου από το οποίο προκύπτουν 
θετικές ταμειακές ροές που αποδεικνύουν τη δυνατότητα ομαλής εξυπηρέτησης των 
δανειακών και λοιπών υποχρεώσεων του Φορέα και  

ε. είναι δυνατή η απορρόφηση σε αυτά των πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ μέχρι 31/12/2023 και 

στ. τηρούν την εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι δεν δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών ομάδων και 

ζ. συμβάλλουν στην επίτευξη των κατωτέρω Θεματικών Στόχων:  

Θεματικός Στόχος Α: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς». Ενδεικτικά, μπορούν να 
περιλαμβάνονται έργα που αποσκοπούν στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
δημόσιων ή ιδιωτικών χώρων, εγκαταστάσεων ή συστημάτων, όπως μη οικιστικά κτίρια, 
οδικός φωτισμός, εργοστάσια, νοσοκομεία, τουριστικός τομέας, δημιουργία 
εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αιολικών 
πάρκων, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, υδροηλεκτρικών και υβριδικών 
εγκαταστάσεων και συστημάτων βιομάζας/βιοαερίου που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, 
στην αύξηση της ενεργειακής ανεξαρτησίας των απομονωμένων περιοχών. 

Θεματικός Στόχος Β: «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της 
αποδοτικότητας/βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων». Ενδεικτικά μπορούν να 
περιλαμβάνονται έργα αστικών υποδομών που συμβάλλουν στην κοινωνικοοικονομική 
ανάπτυξη μιας αστικής περιοχής, όπως α) υποδομών άρδευσης/ύδρευσης και 
διαχείρισης/επεξεργασίας απορριμμάτων/αποβλήτων, β) υποδομών με σημαντικό 
αντίκτυπο στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αστικών και νησιωτικών περιοχών (π.χ. 
βιομηχανικά πάρκα, τουριστικές υποδομές, ανάπλαση υποβαθμισμένων βιομηχανικών 
περιοχών για εμπορική, επιχειρηματική, εκπαιδευτική και πολιτιστική χρήση), καθώς και 
γ) την εκμετάλλευση του αποθέματος δημόσιων περιουσιακών στοιχείων υπό το 
ανωτέρω πλαίσιο. 

2. Από τους ανακτώμενους πόρους του ΜΧΤ JESSICA δύνανται να χρηματοδοτούνται έργα που 
δεν συμβάλλουν στην επίτευξη των ανωτέρω Θεματικών Στόχων Α και Β, αλλά είναι έργα 
που στοχεύουν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ή/και παρεμβάσεις αύξησης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στο βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στην 
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αστική ανάπτυξη. Η επιλεξιμότητα έργων βάσει του ΜΧΤ JESSICA θα εξετάζεται εφόσον 
διατεθούν πόροι JESSICA στην Τράπεζα.  

3. Μη επιλέξιμα επενδυτικά έργα είναι: 

 έργα τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρων άρθρων 5.1 και 5.2 ή/και  

 έργα των οποίων η υλοποίηση έχει ξεκινήσει πριν την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 
ή έχουν περατωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο τους ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως 
(φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) πριν την υπογραφή Σύμβασης Δανείου, ανεξάρτητα 
αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από τον Φορέα ή/και 

 έργα που περιλαμβάνουν τη δημιουργία και ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
όπως τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, τα δάνεια και τα κεφάλαια εγγυήσεων 
ή/και 

 έργα τα οποία δεν είναι σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί κρατικών ενισχύσεων καθώς και της αντίστοιχης 
ελληνικής νομοθεσίας, ή/και 

 έργα των οποίων οι Φορείς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 4 ανωτέρω ή/και  

 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1301/2013, έργα τα οποία 
αφορούν: 

α. σε επενδύσεις σε υποδομές αερολιμένων, εκτός και εάν συνδέονται με την προστασία 
του περιβάλλοντος ή συνοδεύονται από επενδύσεις που είναι αναγκαίες για τον 
περιορισμό ή τη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, 

β. στην παρασκευή, επεξεργασία και εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού, 

γ. στον παροπλισμό ή στην κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, 

δ. σε επενδύσεις για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
δραστηριότητες που παρατίθενται στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος Ι της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ, 

ε. επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, κατά την έννοια των Κανόνων της Ε.Ε. για 
τις κρατικές ενισχύσεις. 
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Άρθρο 5. Επιλέξιμες δαπάνες 
 

1. Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες των έργων της παρούσας Πρόσκλησης 
ορίζονται σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των Διαρθρωτικών Ταμείων 
στο σύνολό τους και συγκεκριμένα σύμφωνα με: 

α. την παρ. 3, άρθρο 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον 
στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006. 

β. την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) Αντικατάσταση της YA 
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών - Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΥΠΑΣΥΔ). 

γ. το άρθρο 65, Κεφάλαιο ΙΙΙ, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί1, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Tαμείο Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1083/2006. 

δ. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
Συνθήκης. 

ε. τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1084 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 2017 για την τροποποίηση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 όσον αφορά τις ενισχύσεις για τις λιμενικές και 
αερολιμενικές υποδομές, τα όρια κοινοποίησης για τις ενισχύσεις για τον πολιτισμό και 
τη διατήρηση της κληρονομιάς και για τις ενισχύσεις για αθλητικές υποδομές και 
πολυλειτουργικές ψυχαγωγικές υποδομές, καθώς και τα καθεστώτα περιφερειακών 
ενισχύσεων λειτουργίας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 όσον αφορά τον υπολογισμό των επιλέξιμων 
δαπανών. 

2. Μία δαπάνη έργου της παρούσας Πρόσκλησης είναι επιλέξιμη υπό τον όρο ότι η δαπάνη 
που περιλαμβάνεται σε αίτηση εκταμίευσης βάσει Σύμβασης Δανείου του Ταμείου δεν 
καλύπτεται/χρηματοδοτείται από άλλο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

3. Μία δαπάνη είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης και έως τις 31/12/2023. Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν 
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης 

                                            
1 Ενδεικτικά έχει τροποποιηθεί από τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
1046/2018 (EU, Euratom),   1296/2013 (EU) , 1301/2013 (EU), 1303/2013 (EU), 1304/2013 (EU), 1309/2013 (EU), 
1316/2013 (EU),  223/2014 (EU), 283/2014, καθώς και την Απόφαση 541/2014/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. 
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για το σύνολο της επένδυσης. Σημειώνεται ότι, έναρξη εργασιών νοείται το πρώτο χρονικά 
σημείο μεταξύ είτε της έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την 
επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης από τον Φορέα, που 
καθιστά μη αναστρέψιμη την επένδυση. Η αγορά γης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες, 
όπως η λήψη αδειών και η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, δεν θεωρούνται έναρξη 
εργασιών. 

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται κατά περίπτωση οι: 

 Κρατήσεις που πραγματοποιούνται από τους Τελικούς Δικαιούχους για λογαριασμό 
τρίτων εφόσον καταβάλλονται στους τρίτους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφ' όσον ο Τελικός Δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα 
έκπτωσης / ανάκτησης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

 Οι αμοιβές συμβούλων, (νομικών, συμβολαιογράφων, τεχνικών ή χρηματοοικονομικών 
εμπειρογνωμόνων, ορκωτών λογιστών, κλπ.) εφόσον συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση 
του έργου και είναι αναγκαίες για την προετοιμασία και την εκτέλεσή του. 

 Οι δαπάνες κατασκευής / προμήθειας παγίων (κατασκευή έργων υποδομής, κτιρίων, 
επίπλωσης, προμήθεια εξοπλισμού, μηχανημάτων, οχημάτων, κλπ.) απαραίτητων για 
την υλοποίηση του έργου. 

Ενδεικτικά ως μη επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ 
θεωρούνται μεταξύ άλλων και οι: 

 Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ακόμη και εάν δεν ανακτάται 
από τον Τελικό Δικαιούχο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. 

 Οι εισφορές σε είδος, εκτός από εισφορές υπό μορφή γης ή ακινήτων έναντι επενδύσεων 
με στόχο την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης, της αστικής ανάπτυξης ή της αστικής 
ανάπλασης, όταν η γη ή το ακίνητο αποτελούν μέρος της επένδυσης. 

 Οι χρεωστικοί τόκοι, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές 
διαφορές, καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του Τελικού 
Δικαιούχου. 

 Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 
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Άρθρο 6. Μορφή χρηματοδότησης 
 

1. Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα προσφερθεί μέσω της χρήσης των πόρων του 
ΤΑΜΥΠΟΔ είναι δανειακά κεφάλαια απ’ ευθείας στους Τελικούς Δικαιούχους με τους 
οποίους θα συμβληθεί η Τράπεζα. Προκειμένου να προωθηθούν οι στόχοι του 
ΤΑΜΥΠΟΔ τα εν λόγω δανειακά κεφάλαια, υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών Εθνικών 
διατάξεων και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, θα 
προσφέρονται στους Τελικούς Δικαιούχους με όρους οι οποίοι ευνοούν την υλοποίηση 
του εκάστοτε προτεινόμενου έργου  και σύμφωνα με τις ακόλουθες ενδεικτικές 
παραμέτρους: 

α. Η χρηματοδότηση με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ κάθε έργου που θα επιλεγεί θα καλύπτει 
αποκλειστικά τις επιλέξιμες δαπάνες όπως αυτές ενδεικτικά ορίζονται στο άρθρο 6 της 
παρούσας, με ποσοστό χρηματοδότησης μέχρι 70% του συνολικού επιλέξιμου κόστους 
του έργου, ενώ το υπόλοιπο επιλέξιμο κόστος θα καλυφθεί ως εξής: 

 Ποσοστό 10% τουλάχιστον του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου θα καλυφθεί 
από ίδια συμμετοχή του Φορέα υλοποίησης του έργου. 

 Ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου κόστους του έργου θα καλυφθεί 
από το Τραπεζικό Δάνειο Συγχρηματοδότησης από την Τράπεζα ή/και από άλλο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό, με εμπορικούς όρους και βάσει τραπεζικών κριτηρίων, 
σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική που ακολουθεί κάθε χρηματοπιστωτικός 
οργανισμός (συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Πειραιώς) και κατόπιν των 
απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της λειτουργίας και πρακτικής του 
χρηματοπιστωτικού οργανισμού (συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Πειραιώς). 

β. Η χρηματοδότηση με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ μπορεί να έχει τη μορφή Κύριου Δανείου 
Ταμείου ενώ παρέχεται και η δυνατότητα χορήγησης και Δανείου Μειωμένης 
Εξασφάλισης Ταμείου, εφόσον αυτό κρίνεται απολύτως απαραίτητο για τις ανάγκες του 
έργου. 

Το Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου μπορεί να καλύπτει μέχρι το 25% του 
επιλέξιμου κόστους του έργου και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το Κύριο Δάνειο 
Ταμείου, ούτε και από το Τραπεζικό Δάνειο Συγχρηματοδότησης. Η σειρά αποπληρωμής 
του Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου θα έπεται της αποπληρωμής του Κυρίου 
Δανείου Ταμείου και του Τραπεζικού Δανείου Συγχρηματοδότησης, αλλά θα προηγείται 
της αποπληρωμής λοιπών δανείων μειωμένης εξασφάλισης, της διανομής μερίσματος ή 
άλλης διανομής προς τους μετόχους του Τελικού Δικαιούχου. Οι εξασφαλίσεις του 
Δανείου Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου θα έπονται κατά τάξη εκείνων του Κύριου 
Δανείου Ταμείου και του Τραπεζικού Δανείου Συγχρηματοδότησης. 

γ. Το Κύριο Δάνειο Ταμείου και το Δάνειο Μειωμένης Εξασφάλισης Ταμείου, εφ’ όσον 
υπάρχει, θα καλύπτονται από επαρκείς, κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, 
εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, που ανάλογα με την περίπτωση θα δύνανται, ενδεικτικά, να 
λαμβάνονται επί των εσόδων που παράγει το έργο (έσοδα από χρήστες, αμοιβές 
διαθεσιμότητας κ.λπ.), επί των παγίων ή/και άλλων περιουσιακών στοιχείων του έργου, 
ή να παρασχεθούν από τους Φορείς υλοποίησης του έργου (π.χ. παροχή εγγυήσεων, 
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εμπράγματα βάρη επί λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.), ή από συνδυασμό 
των ανωτέρω ή και άλλων εξασφαλίσεων. 

δ. Το μη επιλέξιμο κόστος του έργου θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του Φορέα 
υλοποίησης του έργου ή/και από τραπεζικό δάνειο. 

ε. Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ θα 
καθοριστούν με βάση τις χρηματοοικονομικές προβλέψεις που υποβάλλονται για το 
συγκεκριμένο έργο και αξιολογούνται από το Ταμείο με τη συμβολή του Ανεξάρτητου 
Εμπειρογνώμονα κατά τη διαδικασία εξέτασης της πρότασης προς χρηματοδότηση. 

στ. Επισημαίνεται ότι: α) υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων 
(Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014), οι όροι χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ θα 
είναι εκείνοι που θα ευνοούν την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου και β) το ποσοστό 
χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τους όρους χρηματοδότησης (ενδεικτικά επιτόκιο, 
διάρκεια κλπ.), θα είναι τέτοια έτσι ώστε μέσω της χρηματοδότησης με πόρους του 
ΤΑΜΥΠΟΔ και λαμβανομένων υπόψη των όρων του Τραπεζικού Δανείου 
Συγχρηματοδότησης και λοιπών δανείων μειωμένης εξασφάλισης για το έργο, η 
απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Φορέα για το συγκεκριμένο έργο να μη υπερβαίνει την 
εύλογη και ικανοποιητική υπό τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς απόδοση (Fair Rate of 
Return - FRR) για παρόμοια έργα, όπως αυτό θα επιβεβαιωθεί από τον Ανεξάρτητο 
Εμπειρογνώμονα. 

ζ. Σε περίπτωση πιθανής ή επικείμενης έγκρισης αιτήματος χρηματοδότησης ενός 
προτεινόμενου έργου μέσω του ΤΑΜΥΠΟΔ, το Ταμείο θα δύναται να διερευνά αν 
συντρέχουν λόγοι για τους οποίους η εν λόγω χρηματοδότηση ενδεχομένως να 
προκαλούσε στρεβλώσεις ή δυσμενείς επιπτώσεις στην τραπεζική αγορά.  

η. Το ύψος της χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ για κάθε έργο που θα επιλεγεί 
δύναται κατά περίπτωση να υπερβαίνει τα 15.000.000 €. 

2. Οι όροι χρηματοδότησης από την Τράπεζα με τη χρήση πόρων του ΤΑΜΥΠΟΔ λαμβάνουν 
υπ’ όψη τις διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων. 
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Άρθρο 7. Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 

1. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλλει 
πλήρη και ορθά συμπληρωμένο και τεκμηριωμένο κατά την κρίση της Τράπεζας φάκελο 
πρότασης. 

2. Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης προϋποθέτει ότι η υποβληθείσα πρόταση πληροί το 
σύνολο των όρων της Πρόσκλησης. 

3. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η Τράπεζας μπορεί 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. Οι προτάσεις ελέγχονται και αξιολογούνται από εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας και 
εφόσον απαιτείται από τον / τους Συμβούλους Έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα 
γενικά κριτήρια: 

 συμβατότητα με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 
(651/2014), 

 συμμόρφωση με τις γενικές αρχές και κανονισμούς των ΕΔΕΤ, και τις προβλέψεις και τους 
όρους της παρούσας, 

 συμβολή στην επίτευξη των στόχων των Θεματικών Στόχων 4 και 6 του ΕΠΑνΕΚ, 

 αξιοπιστία και βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου και των ταμειακών ροών της 
επένδυσης που αποδεικνύουν την ικανότητα εξυπηρέτησης των δανειακών της 
υποχρεώσεων, 

 φερεγγυότητα του Φορέα της επένδυσης και των μετόχων του, 

 τεκμηρίωση της δυνατότητας εξασφάλισης των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων ακόμη 
και στην περίπτωση υπερβάσεων του προϋπολογισμένου κόστους κατασκευής και 
πλήρους ανάπτυξης του προτεινόμενου έργου, 

 τεκμηρίωση της δυνατότητας οικονομικής υποστήριξης από τον Φορέα της λειτουργίας 
του προτεινόμενου έργου, 

 κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την υλοποίηση των έργων.   

5. Η απόρριψη από την Τράπεζα πρότασης για χρηματοδότηση, σε οποιοδήποτε στάδιο 
αξιολόγησης, δεν παρέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαίωμα απόδοσης οποιουδήποτε 
είδους δαπανών για τον φορέα που υπέβαλε την πρόταση. 

6. Τα έξοδα των Συμβούλων Έργου και λοιπά έξοδα που ενδέχεται να απαιτηθούν κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης του φακέλου, βαρύνουν αποκλειστικά τον/τους Φορείς των 
προτεινόμενων έργων. 

Στο Παράρτημα 2 περιγράφεται η διαδικασία αξιολόγησης.  
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Άρθρο 8. Δημοσιότητα – Διατυπώσεις υποβολής πρότασης 
 

1. Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.piraeusbank.gr.  

2. Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς προκειμένου να υποβάλουν πρόταση δύνανται να 
χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα και τα υποδείγματα των Παραρτημάτων. 

3. Η πρόταση περιλαμβάνει Αίτηση Χρηματοδότησης προς την Τράπεζα η οποία θα πρέπει να 
υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα. Κάθε πρόταση θα συνοδεύεται από 
φάκελο ο οποίος θα περιέχει δικαιολογητικά και στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 
Παραρτήματα 3, 4, 5 και 6 της παρούσας. 

4. Οι προτάσεις έργων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Ενημερωτικά, τεχνικά και λοιπά 
φυλλάδια και έντυπα με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να είναι και στην αγγλική 
γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση. Επίσης, η όποια έγγραφη επικοινωνία της 
Τράπεζας με τους υποψηφίους Φορείς θα είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα. 

5. Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην 
ιστοσελίδα της Τράπεζας και διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων και πάντα 
μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στην παρούσα Πρόσκληση. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εγγράφως διευκρινίσεις από την 
Τράπεζα επί των διατάξεων της παρούσας Πρόσκλησης. 
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Παράρτημα 1. Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας της ΕΤΕπ  
 
Α. Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη 
Επιλέξιμα είναι τα έργα που αφορούν στην ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ή/και την 
ανάπλαση υφιστάμενων υποβαθμισμένων αστικών περιοχών με στόχο τη συνδυαστική 
ανάπτυξη οικιστικών, εμπορικών και κοινωνικών υποδομών (π.χ. εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, 
υποδομές υγείας, πολιτιστικές και αθλητικές εγκαταστάσεις). Τα έργα αυτά θα πρέπει να 
προωθούν την ανάπτυξη προσεκτικά σχεδιασμένων, περιβαλλοντικά βιώσιμων, 
πυκνοδομημένων αστικών περιοχών χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. 
 
Α.1. Ανάπλαση και αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων αστικών εκτάσεων 
Μεθοδολογία / κριτήρια εφαρμογής 
Αποκατάσταση/ ανάπλαση ενός χώρου θεωρείται κάθε διορθωτική ενέργεια που έχει ως στόχο 
την εξάλειψη ή τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης σε αποδεκτά επίπεδα.  
Ενδεικτικά, τα έξοδα για την αποκατάσταση / ανάπλαση σχετίζονται με : 

 τον προσδιορισμό και χαρακτηρισμό της ρύπανσης μέσω προκαταρκτικού επιτόπιου 
ελέγχου, την επανεξέταση των υφιστάμενων και ιστορικών χρήσεων γης, τις 
προκαταρκτικές δοκιμές, τις έρευνες πεδίου, τις μελέτες αξιολόγησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής 
παρακολούθησης, πιλοτικής δοκιμής, μοντελοποίησης κ.λπ. 

 την εκτίμηση του προϋπολογισμού αποκατάστασης και την εκπόνηση σχεδίου 
αποκατάστασης, 

 τις εργασίες αποξήλωσης, κατεδάφισης και απομάκρυνσης υλικών, 

 τη διαχείριση αποβλήτων και την απορρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων 
(η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ένα μέρος της διαδικασίας κατασκευής, αν συμβάλλει 
σημαντικά στη διαδικασία απορρύπανσης, μειώνοντας τον κίνδυνο για την ανθρώπινη 
υγεία ή το περιβάλλον, π.χ. κατασκευή θεμελιώσεων ή υπόγειο χώρο στάθμευσης),  

 τον εξοπλισμό παρακολούθησης μετά την αποκατάσταση. 
 

Οι δαπάνες μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εταιρείες οι οποίες 
σχετίζονται με μέλη του Διαχειριστή του Ταμείου αποκλείονται ρητά από την ΕΤΕπ ως μη 
επιλέξιμες. 
Τα έργα ανάπλασης και αποκατάστασης εγκαταλελειμμένων αστικών εκτάσεων δεν είναι 
επιλέξιμα εάν προβλέπεται η κατασκευή ακινήτων για κερδοσκοπικούς επενδυτικούς σκοπούς 
(αγοραπωλησία ακινήτων). 
 
Α.2. Αστικές Υποδομές 
Επενδύσεις σε αστικές υποδομές με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας και της 
προσβασιμότητας, των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, του πολιτισμού (συμπεριλαμβανομένης 
της πολιτιστικής κληρονομιάς), των κοινωνικών υποδομών και των υποδομών υγείας και 
εκπαίδευσης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου έργου αστικής ανάπλασης σύμφωνα με το 
τοπικό χωροταξικό πλαίσιο και τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους. 
 
Α.3. Εμπορικές δραστηριότητες 
Επιλέξιμα έργα εμπορικών δραστηριοτήτων, είναι όσα : 
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 βρίσκονται εντός αστικών περιοχών και αποτελούν μέρος ευρύτερων έργων αστικής 
ανάπλασης / ανάπτυξης (π.χ. βρίσκονται σε πρώην εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές 
εκτάσεις σε αστικές περιοχές που ανακατασκευάζονται ή αποτελούν μέρος ενός 
ευρύτερου αστικού οικισμού μικτής χρήσης). 

 έχουν εξασφαλισμένη επαρκή προσβασιμότητα μέσω των δημόσιων μεταφορών. 

 δεν προκαλούν αδικαιολόγητες δυσμενείς επιπτώσεις στα τοπικά καταστήματα, όπως 
αποδεικνύεται από μελέτες επιπτώσεων του κλάδου οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν 
κατά τη φάση του ενδελεχούς ελέγχου (due diligence). 

Εμπορικά Κέντρα και αγορές χονδρικής πώλησης που είναι εκτός πόλης ή δεν εξυπηρετούνται 
επαρκώς από τις δημόσιες συγκοινωνίες δεν είναι επιλέξιμες, καθώς ενδέχεται να συμβάλουν 
στην εξάπλωση των αστικών περιοχών και να δημιουργήσουν άλλες αρνητικές επιπτώσεις (π.χ. 
αυξημένη χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων που οδηγεί σε αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση 
και υψηλότερες εκπομπές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα). 
Η κερδοσκοπική ανάπτυξη εμπορικών χώρων που δεν αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης 
αναπτυξιακής στρατηγικής δεν πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. 
 
Α.4 Αθλητικές εγκαταστάσεις 
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην ψυχαγωγία, για δημόσια ή  
εκπαιδευτική χρήση. 
Τα μεγαλύτερα στάδια θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου έργου αστικής 
ανάπλασης, να είναι τουλάχιστον εν μέρει διαθέσιμα για δημόσια χρήση και να είναι 
προσβάσιμα με κατάλληλα δημόσια μέσα μεταφοράς. 
Τα αθλητικά κέντρα ή τα στάδια που διαθέσιμα για δημόσια ή εκπαιδευτική χρήση (π.χ. 
αθλητικά στάδια αποκλειστικά για χρήση από τους ποδοσφαιρικούς συλλόγους) δεν είναι 
επιλέξιμα, δεδομένου ότι προσφέρουν περιορισμένα οφέλη δημοσίου συμφέροντος. Ομοίως, 
δεν είναι επιλέξιμα τα αθλητικά κέντρα που είναι εκτός πόλης και δεν εξυπηρετούν ένα δίκτυο 
αστικών περιοχών με επαρκή πρόσβαση με δημόσιες συγκοινωνίες, καθώς συμβάλλουν στην 
αύξηση της χρήσης των αυτοκινήτων με αποτέλεσμα τη κυκλοφοριακή συμφόρηση και τις 
εκπομπές ρύπων. 
 

Α.5. Εγκαταστάσεις γραφείων 
Τα έργα θα πρέπει να: 

 Συμβάλλουν στην ανάπτυξη μικτών χρήσεων και στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, 

 Εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο έργο αστικής ανάπλασης αστικών περιοχών. 
Η ανάπτυξη χώρων γραφείων, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος ενός έργου αστικής ανάπλασης, 
δεν είναι επιλέξιμες. 
 

Α.6. Τουρισμός 
Η κατασκευή, επέκταση, αναβάθμιση ή ανακαίνιση ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών 
καταλυμάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. ιαματικές πηγές) είναι επιλέξιμες σε ολόκληρη την 
χώρα. 
Οι εγκαταστάσεις μαρινών είναι επιλέξιμες εφόσον αποδεδειγμένα στοχεύουν στην τουριστική 
οικονομική ανάπτυξη και δεν επικεντρώνονται στην ιδιωτική ανάπτυξη ακινήτων ή στοχεύουν 
σε μία απομονωμένη μορφή τουρισμού.  
Η κατασκευή ή η επέκταση συνεδριακών κέντρων είναι επιλέξιμα έργα εάν εντάσσονται σε ένα 
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έργο αστικής ανάπλασης μίας συγκεκριμένης περιοχής και εξασφαλίζεται επαρκής 
προσβασιμότητα με δημόσια μέσα μεταφοράς. 
Τα τουριστικά συγκροτήματα που περιλαμβάνουν σημαντική ανάπτυξη ακινήτων για 
κερδοσκοπικούς επενδυτικούς σκοπούς (αγοραπωλησία ακινήτων) ως αναπόσπαστο μέρος του 
έργου, δεν είναι επιλέξιμα. 
Έργα με σημαντική ανάλωση  φυσικών πόρων ή μείζονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις (π.χ. γήπεδα γκολφ σε περιοχές με έλλειψη νερού) δεν είναι επιλέξιμα. 
 
Β. Ενεργειακή αποδοτικότητα 
 
Β.1. Εξοικονόμηση Ενέργειας / Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων 
Κτίρια εντός της ΕΕ 
Οι ανακαινίσεις κτιρίων είναι επιλέξιμες εάν πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: 

α. Τα μέτρα ανακαίνισης συμμορφώνονται με τα εθνικά πρότυπα ενεργειακής 
αποδοτικότητας και είναι επιλέξιμα ή υποδεικνύονται από ενεργειακό έλεγχο (ο οποίος 
έχει διενεργηθεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ενεργειακού ελέγχου EN 16247) ή 
από άλλο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (σύμφωνα με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για την 
Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων, EPBD). 

β. Τα εθνικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για τα κτίρια συμμορφώνονται με την Οδηγία 
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 για 
την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) και τυχών τροποποιήσεις της, για 
παράδειγμα λαμβάνουν υπόψη το βέλτιστο επίπεδο κόστους. 

Η οικονομική αιτιολόγηση ανά έργο θα εκτιμηθεί σε συνολικό επίπεδο για κάθε έργο, (δηλ. το 
συνολικό έργο και όχι τα επιμέρους έργα), βασιζόμενη είτε στην αναμενόμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας, είτε στο ειδικό μέσο κόστος του κάθε υπο-έργου (εφόσον είναι διαθέσιμο), είτε στο 
βέλτιστο επίπεδο κόστους για το κράτος μέλος, όπως έχει καθοριστεί από την εφαρμογή της 
Οδηγίας EPBD. 
 
Β.2. Δημόσια έργα οδοφωτισμού 
Επιλέξιμες είναι οι οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας του δημόσιου φωτισμού. Η επέκταση ή η κατασκευή νέων δημόσιων 
συστημάτων φωτισμού αποκλείεται γενικά. Επιλέξιμα είναι μόνο τα μέτρα που 
προσδιορίζονται από έναν ενεργειακό έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το πρότυπο EN 
16247 (ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο). 
 
Β.3. Συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης 
Οι υπολογισμοί θα πρέπει να πραγματοποιούνται με τη μεθοδολογία συμπαραγωγής υψηλής 
απόδοσης, όπως προβλέπεται στην Οδηγία Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EED) και τους 
σχετικούς Κανονισμούς 2011/877/ΕΕ και 2008/952/ΕΚ και η μονάδα συμπαραγωγής για να 
είναι επιλέξιμη θα πρέπει να πληροί τα τρία παρακάτω κριτήρια: 

1. τουλάχιστον το 50% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από 
συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, δηλαδή για παράδειγμα τουλάχιστον το 50% της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται από συμπαραγωγή, ενώ η εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας (PES) που αντιστοιχεί σε αυτή την παραγόμενη ενέργεια και η 
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ωφέλιμη / αξιοποιήσιμη θερμότητας να φθάνει τουλάχιστον το 10%,. 

2. να επιτυγχάνεται τουλάχιστον 5% καθαρή εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (PES) σε 
ετήσια βάση για το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και της ωφέλιμης / 
αξιοποιήσιμης θερμότητας,  

3. η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από μονάδα συμπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα 
να είναι μικρότερη από  550 g CO2 / kWhel και από το όριο εκπομπών της ΕΤΕπ, με βάση την 
πολιτική χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ κατά την υπογραφή της Σύμβασης Δανείου. 

Επίσης είναι επιλέξιμα έργα συμπαραγωγής μικρής κλίμακας και πολύ μικρής κλίμακας (<1 
MWel) που επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, όπως ορίζεται στην 
προαναφερόμενη Οδηγία (συγκρίνοντας την μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και 
ηλεκτρικής ενέργειας με αντίστοιχη μονάδα αναφοράς παραγωγής θερμότητας και αντίστοιχη 
μονάδα αναφοράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας). 
Η ανάκτηση απορριπτόμενων βιομηχανικών αερίων θεωρείται έργο ενεργειακής 
αποδοτικότητας και δεν υπόκειται στις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης της Οδηγίας 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EED). 
 
Γ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Όλες οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να βασίζονται σε 
μοντελοποίηση των φυσικών πόρων (π.χ. αιολική, ηλιακή ακτινοβολία, γεωθερμική ενέργειας 
κ.λπ.), που θα πραγματοποιείται από ειδικούς με αντίστοιχα προσόντα και αποδεδειγμένη 
εμπειρία. Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αποδεικνύεται η επαρκής χωρητικότητα του δικτύου 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Γ.1. Ηλιακή ενέργεια (Φ / Β και θερμική) 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

Για τα φωτοβολταϊκά συστήματα > 0,5 MWp: 
απαιτείται η αξιολόγηση του δυναμικού της ηλιακής 
ακτινοβολίας ανά περιοχή. 
 
Χρήση αποδεδειγμένων λύσεων. 
 
Για ηλιακούς θερμοσίφωνες, πιστοποιημένη 
τεχνολογία / προμηθευτές σύμφωνα με αποδεκτά 
πρότυπα. 

Δεν υπάρχουν στόχοι κόστους για 
νέες και καινοτόμες τεχνολογίες. 

 
Γ.2. Υδροηλεκτρική Ενέργεια 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

 Ανακαίνιση / ανακατασκευή υφιστάμενων 
υδροηλεκτρικών σταθμών και φραγμάτων 
άρδευσης. 

 Μικρές και πολύ μικρές μονάδες. 
 Τα μεγάλα φράγματα εξετάζονται κατά 

περίπτωση. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
πρέπει να είναι ανταγωνιστική ως 
προς την παραγωγική ικανότητα των 
ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι 
οι εκπομπές αερίων του 
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Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

 Τα μεγάλα φράγματα (όπως ορίζονται από τη 
Διεθνή Επιτροπή Μεγάλων Φραγμάτων, δηλαδή αυτά 
που έχουν ύψος 15 μέτρων ή περισσότερο από τα 
θεμέλια ή αυτά που το ύψος τους είναι μεταξύ 5 και 
15 μέτρων και έχουν δεξαμενή χωρητικότητας άνω 
των 3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων) απαιτούν μια 
ανεξάρτητη επισκόπηση ασφάλειας. 

θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη 
ως πραγματικό προεξοφλητικό 
επιτόκιο το 5% και οικονομική 
διάρκεια ζωής τα 20 έτη. 
 
Το μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας 
(LCOE) ηλεκτροπαραγωγής από 
υδροηλεκτρική ενέργεια να είναι <= 
107 €/MWh.  

 
Γ.3. Βιομάζα 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

Επιλέξιμα είδη βιομάζας: 
Μη μολυσμένη στερεή βιομάζα που προέρχεται από 
χώρες της ΕΕ. Οποιοσδήποτε άλλος τύπος βιομάζας 
πρέπει να γίνεται αποδεκτός από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες της ΕΤΕπ. 
 
Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε εγκατάσταση μεγαλύτερη 
από 1 MWth εγκατεστημένης ισχύος εισόδου 
καυσίμου θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 
ακόλουθες συνθήκες: 
 Η παραγωγή βιομάζας υπόκειται σε διαφανή και 

αξιόπιστη αλυσίδα επιτήρησης. 
 Ύπαρξη ειδικών μελετών που αποδεικνύουν τη 

βιωσιμότητα και τη διαθεσιμότητα της 
απαιτούμενης βιομάζας. 

 Συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία 
(εάν υπάρχει).  

 Συμμόρφωση με τα ακόλουθα κριτήρια 
βιωσιμότητας:  
 Η δασική βιομάζα προέρχεται από δάση που 

έχουν πιστοποιηθεί από διεθνή 
αναγνωρισμένα συστήματα πιστοποίησης 
δασών, όπως είναι τα FSC και PEFC. Οι 
περιοχές προέλευσης που δεν έχουν ακόμη 
πιστοποιηθεί πρέπει να συμμορφώνονται με 
τα ίδια πρότυπα ώστε να μπορούν να 
πιστοποιούνται.  

 Το έργο αποκλείει την προμήθεια βιομάζας από 
περιοχές με φυσική μετατροπή δασών και 
υλοτόμηση πρωτογενών και τροπικών δασών.  

 Η προμήθεια δασικής βιομάζας πρέπει να 
συμμορφώνεται με τον Κανονισμό FLEGT της 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
(ΣΗΘ) πρέπει να είναι ανταγωνιστική 
ως προς την παραγωγική ικανότητα 
των ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι 
οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη 
ως πραγματικό προεξοφλητικό 
επιτόκιο το 5% και οικονομική 
διάρκεια ζωής τα 20 έτη. 
 
Το μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας 
(LCOE) ηλεκτροπαραγωγής από 
βιομάζα είναι <= 107 €/MWh.  
 
Δεν απαιτούνται υπολογισμοί για την 
οικονομική τεκμηρίωση αιτήσεων 
που αφορούν μόνο την παραγωγή 
θερμότητας. 
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Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

ΕΕ για την Επιβολή της Δασικής Νομοθεσίας, 
τη Διακυβέρνηση και το Εμπόριο (Forest Law 
Enforcement Governance and Trade). 

 Τα παραπροϊόντα που παράγονται με βάση το 
λίπος ή / και πρωτεΐνες που προέρχονται από τη 
γεωργική μεταποίηση και χρησιμοποιούνται 
τακτικά ως ζωοτροφές επιτρέπονται μόνο σε 
εξαιρετικές καταστάσεις της αγοράς, όταν η τοπική 
αγορά χαρακτηρίζεται από προσωρινή 
υπερπροσφορά και χαμηλές τιμές. 

 Η ΕΤΕπ εφαρμόζει μια πολιτική πρόληψης που 
αποκλείει από τη χρηματοδότησή της 
οποιαδήποτε μονάδας που χρησιμοποιεί βιομάζα 
(συμπεριλαμβανομένων προϊόντων φοινικέλαιου) 
που παράγεται από φυτείες που δημιουργήθηκαν 
σε εκτάσεις που μετατράπηκαν από φυσικά δάση 
το 1994 και αργότερα. 

 Δεδομένου ότι, η στερεή βιομάζα για 
ενεργειακούς σκοπούς δεν διαθέτει σε επίπεδο ΕΕ 
επί του παρόντος απαιτήσεις εξοικονόμησης 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), τα έργα που θα 
χρηματοδοτηθούν από την ΕΤΕπ θα πρέπει να 
αποδείξουν ότι συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
CO2 στον κύκλο ζωής τους. 

 
Επιλέξιμες τεχνολογίες μετατροπής: 

 Καύση στερεής βιομάζας. Οποιαδήποτε άλλη 
τεχνολογία μετατροπής (συμπεριλαμβανομένης 
της ταυτόχρονης καύσης βιομάζας και άνθρακα) 
πρέπει να συζητηθεί μεταξύ της ΕΤΕπ και του 
δανειολήπτη / υποψήφιου επενδυτή και να γίνει 
αποδεκτή από τις υπηρεσίες της ΕΤΕπ κατά 
περίπτωση. 

 Μονάδες συμπαραγωγής βιομάζας και μονάδες 
παραγωγής μόνο θερμότητας (δεν είναι επιλέξιμες 
οι μονάδες παραγωγής ενέργειας με βιομάζα 
χωρίς ή με αμελητέα παραγωγή αξιοποιήσιμης 
θερμότητας). 

 Τα συστήματα βιομάζας άνω των 50 MWth 
θερμικής ισχύος πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
πρότυπα της Best Available Technique για τις 
μεγάλες μονάδες καύσης (LCBREF) όπως 
αναφέρεται στην Οδηγία για τις βιομηχανικές 
εκπομπές 2010/75/ΕΕ. 
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Γ.4. Βιοαέριο 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

Επιλέξιμες είναι: 
ΟΜΑΔΑ 1: 
Μονάδες παραγωγής βιοαερίου που βασίζονται 
κυρίως σε: 

 γεωργικά υποπροϊόντα,  

 απόβλητα σε μονάδες μηχανικής επεξεργασίας 
αποβλήτων,   

 ύλη που παράγεται από εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων. 

ΟΜΑΔΑ 2 
Άλλες μονάδες παραγωγής βιοαερίου, σύμφωνα με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας που καθορίζονται ανωτέρω 
στην ενότητα για τη βιομάζα. 
 
Αποδοτικότητα των πόρων: 
Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις μονάδες 
παραγωγής βιοαερίου όπου η παραγόμενη ενέργεια 
εφαρμόζεται σε: 

 απευθείας έγχυση μεθανίου, από αναβαθμισμένο 
βιοαέριο στο δίκτυο ή συμπιεσμένο φυσικό αέριο 
(CNG) σε δοχεία για χρήση από νοικοκυριά, 
βιομηχανικούς καταναλωτές ή μεταφορές. Τα 
τελικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τα 
κριτήρια βιωσιμότητας που καθορίζονται από τις 
πολιτικές της ΕΕ, 

 συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 
ενέργειας (ΣΗΘ). 

 
Προμήθεια πρώτων υλών: 
 Οι εγκαταστάσεις βιοαερίου με συνολικό κόστος 

έργου μικρότερο των 5 εκατ. Ευρώ θα πρέπει να 
διαθέτουν τουλάχιστον το 25% της παρεχόμενης 
πρώτης ύλης από έναν ή περισσότερους 
μετόχους/εταίρους του έργου ή να έχουν 
μακροπρόθεσμες (άνω των 5 ετών), νομικά 
δεσμευτικές συμβάσεις προμήθειας. 

 Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις βιοαερίου που 
είναι αποδεκτές, απαιτούνται νομικά δεσμευτικές 
μακροπρόθεσμες  (άνω των 5 ετών) συμβάσεις 
προμήθειας. 

Επιλέξιμες τεχνολογίες μετατροπής: 

 Η διαρροή μεθανίου πρέπει να ελαχιστοποιείται 
σύμφωνα με την ισχύουσα βιομηχανική πρακτική. 

ΟΜΑΔΑ 1: 
Δεν υπάρχει ανάγκη οικονομικής 
τεκμηρίωσης. 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ 2: 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
λαμβάνοντας υπόψη:  
 ως πραγματικό προεξοφλητικό 

επιτόκιο το 5% και οικονομική 
διάρκεια ζωής τα 15 έτη 

 μεσοσταθμικό κόστος ενέργειας 
(LCOE) ηλεκτροπαραγωγής από 
βιοαέριο είναι <= 107 €/MWh 

 
Αναβάθμιση και έγχυση βιοαερίου 
στο δίκτυο φυσικού αερίου 
λαμβάνοντας υπόψη:  
 ως πραγματικό προεξοφλητικό 

επιτόκιο 5% και οικονομική 
διάρκειας ζωής 15 έτη 

 κόστος παραγωγής βιοαερίου ≤ 
473 EUR/1.000m3. 
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Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

 Κατά περίπτωση, πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα 
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, όπως 
αναφέρονται στην Οδηγία 2010/75/ΕΕ για τις 
βιομηχανικές εκπομπές. 

 
Γ.5 Αιολικά Πάρκα επί εδάφους (Onshore Wind) 

Κριτήρια επιλεξιμότητας Οικονομικά Κριτήρια 

Μόνο ανεμογεννήτριες με πιστοποίηση τύπου IEC. 
Η μέτρηση ανέμου πρέπει να πληροί τις ακόλουθες 
ελάχιστες απαιτήσεις: 

 Τα μετρήσιμα δεδομένα πρέπει να καλύπτουν 
τουλάχιστον ένα ολόκληρο έτος από τουλάχιστον 
έναν μετεωρολογικό ιστό στην τοποθεσία του 
αιολικού πάρκου. 

 Οι μετεωρολογικοί ιστοί δεν πρέπει να απέχουν 
περισσότερο από 3 χλμ. από τις πλέον 
απομακρυσμένες ανεμογεννήτριες. 

 Ανεμόμετρο εγκατεστημένο υψηλότερα από τα 
2/3 του αναμενόμενου ύψους του ρότορα από το 
έδαφος ή τουλάχιστον 40 μέτρα από το έδαφος. 
Άλλες επιπρόσθετες επιτόπιες μετρήσεις μπορούν 
να εξεταστούν υπό την επιφύλαξη περαιτέρω 
αναλύσεων. 

 Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση του 
μετεωρολογικού ιστού/ών καθώς και η 
τοποθέτηση του εξοπλισμού μέτρησης πρέπει να 
ακολουθούν συγκεκριμένα πρότυπα (δηλ. για 
παράδειγμα IEC, IEA ή Measnet). 

 Τα μακροπρόθεσμα δεδομένα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών, με 
αποδεκτή συσχέτιση. 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
πρέπει να είναι ανταγωνιστική ως 
προς την παραγωγική ικανότητα των 
ορυκτών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
εξωτερικών παραγόντων, όπως είναι 
οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου, λαμβάνοντας υπόψη 
ως πραγματικό προεξοφλητικό 
επιτόκιο το 5% και διάρκειας 
οικονομικής ζωής τα 15 έτη. 
 
Το μεσοσταθμικό Κόστος Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (LCOE) που παράγεται σε 
χερσαία αιολικά πάρκα πρέπει να 
είναι ≤ 97 €/MWh. Το ετήσια 
λειτουργικά έξοδα υπολογίζονται 
κατά προσέγγιση στο 4% των 
κεφαλαιουχικών δαπανών. Η 
αναμενόμενη παραγωγή θα πρέπει 
να συνδέεται με σενάριο 
πιθανότητας υπέρβασης P75. 
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Παράρτημα 2. Διαδικασία αξιολόγησης  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης υλοποιείται από εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας και του/των 
Συμβούλου/ων Έργου και περιλαμβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα Στάδια και κατανομή 
εργασιών: 
 
Στάδιο 1, Αξιολόγηση επιλεξιμότητας Φορέα, έργου και κόστους επένδυσης (κατηγορίες 
δαπανών) 
Τα υποψήφια έργα πρέπει καταρχήν να πληρούν τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας που αφορούν: 

 την φερεγγυότητα και αξιοπιστία του Φορέα της επένδυσης, 

 το έργο και  

 του συνόλου ή μέρους του κόστους του έργου. 
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση τα κριτήρια που περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 
της παρούσας Πρόσκλησης και την τραπεζική πρακτική. 
Για την αξιολόγηση του εκάστοτε προτεινόμενου έργου, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς θα 
υποβάλουν φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει: 

 Την υπογεγραμμένη επιστολή βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 3 

 το «ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ» βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 4 

 Τη χρηματοοικονομική ανάλυση, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 5. 

 Ενδεικτικά τα έγγραφα που περιγράφονται στο Παράρτημα 6. 

 Έγγραφα εκπροσώπησης του Υποψήφιου Φορέα 
1. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα πρόσωπα που έχουν 

δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους τον υποψήφιο Φορέα που υποβάλει 
την αίτηση και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών (π.χ. Καταστατικό, Πρακτικά Δ.Σ. 
κλπ), αναλόγως με τη νομική μορφή του υποψήφιου Φορέα και των μελών αυτού, σε 
περίπτωση Σύμπραξης, Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

2. Εάν η αίτηση δεν υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο, εξουσιοδότηση 
υπογεγραμμένη με βεβαίωση γνησίου υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου, με την 
οποία παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα, εξουσιοδότηση να υπογράψει / 
υπογράψουν την αίτηση και τα συνημμένα έγγραφα, καθώς και να υπογράψει / 
υπογράψουν οποιοδήποτε σχετικό με την αίτηση έγγραφο απαιτηθεί. Σε περίπτωση 
υποβολής αίτησης από Σύμπραξη, Ένωση ή Κοινοπραξία φυσικών ή νομικών 
προσώπων , η ως άνω εξουσιοδότηση παρέχεται από κάθε μέλος αυτής και σύμφωνα 
με τον τύπο που απαιτείται βάσει του νομικού τύπου εκάστου μέλους. 

 
Στάδιο 2, Αξιολόγηση της ωριμότητας του έργου 

Τα υποψήφια έργα που πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Σταδίου 1 ανωτέρω, 
αξιολογούνται ως προς την τεχνική και αδειοδοτική τους ωριμότητα. Για τον σκοπό αυτό, οι 
Φορείς υποβάλουν τα δικαιολογητικά και έγγραφα που βεβαιώνουν, ότι : 

 έχουν εκπονηθεί οι σχετικές μελέτες και έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες και 
εγκρίσεις, ανάλογα με τη φύση και τα χαρακτηριστικά του έργου. 

 σε περίπτωση έργων που θα υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα ή Συμβάσεων Παραχώρησης, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επιλογή του ιδιώτη 
που θα αναλάβει την υλοποίηση, λειτουργία και εκμετάλλευση του έργου και να έχουν 
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εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες και εγκρίσεις βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

 το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου επιτρέπει την εκταμίευση σε αυτό του 
συνόλου της χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΜΥΠΟΔ που ενδεχομένως θα εγκριθεί 
για το έργο μέχρι 31/12/2023. 

Ανάλογα με το αντικείμενο του έργου και κατά την κρίση της Τράπεζας (και αν απαιτείται με 
την συνδρομή των Συμβούλων Έργου) καθορίζονται ενδεχόμενοι εξειδικευμένοι όροι που θα 
πρέπει να εκπληρωθούν καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να καλυφθούν οι 
ανωτέρω εξειδικευμένοι όροι καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που θα πρέπει να 
υποβληθούν για την, κατά την κρίση της Τράπεζας, ορθή και πλήρη χρηματοοικονομική 
αξιολόγηση του έργου. 
 
Στάδιο 3, Χρηματοοικονομική αξιολόγηση – Φάση Α 
Στο στάδιο αυτό τα στελέχη της Τράπεζας, αξιολογούν τα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά 
του έργου στη βάση του επιχειρηματικού σχεδίου του Φορέα. Ενδεικτικά, κατά τη 
χρηματοοικονομική αξιολόγηση εξετάζονται τουλάχιστον: 

 την δυνατότητά του Φορέα της επένδυσης να συνεισφέρει τα προτεινόμενα στο σχέδιο 
χρηματοδότησης ιδιωτικά κεφάλαια. 

 Σε περίπτωση ιδιωτικού Φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την υλοποίηση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση έργου που θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
ή Σύμβασης Παραχώρησης, θα εξετάζεται και η νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής 
του. 

 Η δυνατότητα υλοποίησης του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου και η ικανότητα 
των ελεύθερων ταμειακών ροών του έργου να εξυπηρετήσουν ομαλά και απρόσκοπτα 
το σύνολο των δανειακών κεφαλαίων που θα λάβει το έργο.  

 
Στάδιο 4, Προεπιλογή έργου 
Τα στελέχη ενημερώνουν τον Φορέα ή τον εκπρόσωπο του για την προεπιλογή ή μη του έργου. 
 
Στάδιο 5, Χρηματοοικονομική αξιολόγηση – Φάση Β 
Στο στάδιο αυτό, και κατά περίπτωση με την συνδρομή του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα, 
διενεργείται ενδελεχής χρηματοοικονομική αξιολόγηση. Με βάση την έκβαση της αξιολόγησης, 
θα καθοριστούν – υπό τη μορφή πρότασης χρηματοδότησης προς την Επενδυτική Επιτροπή της 
Τράπεζας (εφεξής η «Επενδυτική Επιτροπή») – τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και οι όροι των 
δανείων του Ταμείου που θα λάβει το έργο. 
 
Στάδιο 6, Εισήγηση προς την Επενδυτική Επιτροπή – Απόφαση Επενδυτικής Επιτροπής 
Ακολούθως υποβάλλεται προς την Επενδυτική Επιτροπή της Τράπεζας εισήγηση για την 
χρηματοδότηση ή μη του έργου καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις αυτής. Η Επενδυτική 
Επιτροπή αποφασίζει με τραπεζικά κριτήρια και σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική της 
Τράπεζας την χρηματοδότηση ή μη του έργου. Η Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από στελέχη 
της Τράπεζας και στις συνεδριάσεις της δύνανται να παρίστανται ως παρατηρητές, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, στελέχη της ΕΤΕπ και του ΕΠΑνΕΚ. 
Εφόσον η απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής είναι θετική ως την χρηματοδότηση του έργου, 
τότε η Τράπεζα ως ΕΧΟ προχωρεί στην υπογραφή Σύμβασης Δανείου με τον Φορέα του έργου.
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Παράρτημα 3. Υπόδειγμα επιστολής Φορέα 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ …………………. 
Διεύθυνση: …………………………… 
Ταχ. Κωδ.: ………………… 
Τηλ.: +30.................. 
e-mail:…………………… 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ……………… 

Προς: 
Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. 

Υπ’ όψη: ………… 
Διεύθυνση: ……… 
Ταχ. Κωδ.: ………. 
Τηλ.: ……………… 
e-mail: …………… 

 
Θέμα: Υποβολή Φακέλου Πρότασης για τη χρηματοδότηση έργου από το Ταμείο Υποδομών 
 
Με την παρούσα επιστολή σας υποβάλουμε Φάκελο Πρότασης Χρηματοδότησης Έργου 
ανταποκρινόμενοι στην από xx/xx/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ της 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ενεργώντας ως Ενδιάμεσος Χρηματοδοτικός Οργανισμός στο πλαίσιο 
της Επιχειρησιακής Συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ».  
 
Με την παρούσα δηλώνουμε υπεύθυνα τα ακόλουθα: 

 Έχουμε λάβει πλήρη γνώση των όρων της Πρόσκλησης και τους αποδεχόμαστε ρητά και 
ανεπιφύλακτα. 

 Δε συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στην Πρόσκληση ούτε άλλοι τυπικοί 
λόγοι αποκλεισμού μας από τη διαδικασία επιλογής επιλέξιμου φορέα και έργου. 

 Έχουμε λάβει γνώση της προέλευσης των πόρων του Ταμείου Υποδομών καθώς επίσης 
των περιορισμών και προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σχετική εγχώρια και 
κοινοτική  νομοθεσία. 

 Έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα και έχει τηρηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία για τη 
συμμετοχή μας στη διαδικασία επιλογής επιλέξιμου φορέα και έργου, καθώς επίσης 
έχουν χορηγηθεί και είναι σε πλήρη ισχύ οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις για τον σκοπό 
αυτό. 

 Τα ποσοστά συμμετοχής κάθε μέλους της αιτούσας ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας 
είναι τα εξής: 
 Κοινός εκπρόσωπος της αιτούσας ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας για κάθε θέμα 

σχετικό με την αιτούμενη υπαγωγή στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης του ΤΑΜΥΠΟΔ, 
είναι ο κ. ………………….. [πλήρη στοιχεία] 

 Αντίκλητος της αιτούσας ένωσης/σύμπραξης/κοινοπραξίας είναι ο κ. ………………….. 
[πλήρη στοιχεία] 

Ονοματεπώνυμο 
 
 
 

(Υπογραφή) 
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Παράρτημα 4. Έντυπο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης Έργου από το Ταμείο Υποδομών 
 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση Επιλέξιμων Έργων μέσω του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών» - ΤΑΜΥΠΟΔ 
 

 
 

29 / 45 
 

 

 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση Επιλέξιμων Έργων μέσω του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών» - ΤΑΜΥΠΟΔ 
 

 
 

30 / 45 
 

 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση Επιλέξιμων Έργων μέσω του Ταμείου 
Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Υποδομών» - ΤΑΜΥΠΟΔ 
 

 
 

31 / 45 
 

Παράρτημα 5. Χρηματοοικονομική ανάλυση Έργου 
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Παράρτημα 6. Συνημμένα έγγραφα Έργου 
 
Στα συνημμένα έγγραφα περιλαμβάνονται ενδεικτικά όσα από τα κάτωθι απαιτούνται για το 
έργο και είναι διαθέσιμα από τους προσφέροντες: 
 

Στοιχεία ακινήτου 
 Περιγραφή 
 Ιδιοκτησιακά 
 Κτηματολογικά 
 Τεχνικά 
 Τοπογραφικά 

Μελέτες 
 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
 Κυκλοφοριακή Μελέτη 
 Αρχιτεκτονική Μελέτη 
 Στατική Μελέτη 
 Η/Μ Μελέτη 
 Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων 

Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) (σύμφωνα με το Ν. 
3986/2011 όπως ισχύει) 

Άδειες 
 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων 
 Άδεια Εγκατάστασης 
 Άδεια Λειτουργίας 
 Οικοδομική Άδεια / Έγκριση Δόμησης 
 Έγκριση Αρχαιολογίας 
 Έγκριση Δασαρχείου 
 Έγκριση Κτηματικής Υπηρεσίας 

Λοιπά 
 Τεύχη Δημοπράτησης Έργου 
 Τεχνικές Μελέτες 
 Προσφορές κατασκευαστικών εργασιών / 

προμήθειας εξοπλισμού και τεχνολογίας 
(EPC)  

 Προσφορές έργων πολιτικού μηχανικού 
κτλ 

Τυχόν άλλα έγγραφα που κρίνει ο Αιτών ότι υποβοηθούν την αίτηση του. 

 
Τα ανωτέρω επισυνάπτονται σε αντίγραφα στην αίτηση του υποψήφιου Φορέα, μαζί με λίστα 
περιεχομένων του Παραρτήματος συνημμένων. 
 
 
 


