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Άρθρο 1: Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)
1.
Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων και συνεπειών της πανδημίας COVID-19
συστάθηκε μέσω του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 της 12.02.2021 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (εφεξής ο «Κανονισμός ΜΑΑ») με ειδικό σκοπό
να παράσχει στα κράτη μέλη οικονομική στήριξη. Βάσει του Κανονισμού ΜΑΑ προβλέπεται η υποβολή από
τα κράτη μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της εθνικής τους
οικονομίας. Την 27η Απριλίου 2021, το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής «ΕΔ») υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (εφεξής το «ΕΣΑΑ») για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής «ΤΑΑ» ή
«Ταμείο Ανάκαμψης»), το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Ιουλίου 2021 με την 10152/21 Εκτελεστική Απόφαση του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Εν συνεχεία, συνήφθη η από 20 Ιουλίου/26 Ιουλίου 2021 δανειακή σύμβαση
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του ΕΔ,
εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, με την οποία
ορίσθηκαν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη
χορηγούμενη δανειακή στήριξη με σκοπό την εκπλήρωση των οροσήμων και των στόχων των
μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων από το ΕΔ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4822/2021 (ΦΕΚ
Α’ 135/2.8.2021) (εφεξής «η Δανειακή Σύμβαση»).
2.
Το «Ελλάδα 2.0» περιλαμβάνει επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, κατανεμημένες σε 4 πυλώνες και
συγκεντρώνει 31,16 δισ. ευρώ εκ των οποίων ευρωπαϊκοί πόροι 30,5 δισ. Ευρώ (18,43 δισ. ευρώ ενισχύσεις
και 12,73 δισ. ευρώ δάνεια) για να κινητοποιήσει 60 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στη χώρα στα επόμενα
πέντε χρόνια.
3.
Ο συντονισμός της υλοποίησης των δράσεων του ΤΑΑ έχει ανατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού
Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που έχει συσταθεί στο Υπουργείο
Οικονομικών δυνάμει του άρθρου 271 του ν. 4738/2020, υπάγεται στον Υ πουργό Οικονομικών και έχει ως
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σκοπό, μεταξύ άλλων, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων και
έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με κεφάλαια ΤΑΑ .
4.
Το «Ελλάδα 2.0» προβλέπει τη χρήση μέρους των Κεφαλαίων ΤΑΑ υπό μορφή δανείων για την
χρηματοδότηση ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος των επενδύσεων
αυτών συγχρηματοδοτείται τουλάχιστον κατά 20% με ίδια κεφάλαια των επενδυτών και τουλάχιστον κατά
30% με δάνεια προερχόμενα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ή/και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς
θεσμούς (EIB, EBRD). Οι επενδύσεις αφορούν επιχειρηματικές προτάσεις που προωθούν την πράσινη
μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καινοτομία-έρευνα & ανάπτυξη, την ανάπτυξη οικονομιών
κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, και την εξωστρέφεια.
5.
Αναλυτικές πληροφορίες για το «Ελλάδα 2.0» και το ΤΑΑ περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του
«Ελλάδα 2.0»: www.greece20.gov.gr.

Άρθρο 2: Διάθεση δανειακών κεφαλαίων ΤΑΑ
1.
Με την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΦΕΚ Β’ 4522/30.09.2021) απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα
πιστωτικά ιδρύματα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337ΕΞ 2021/15.12.2021 απόφαση
(ΦΕΚ Β’ 5886/15.12.2021), καθορίσθηκαν η διαδικασία διάθεσης των κεφαλαίων του ΤΑΑ στα πιστωτικά
ιδρύματα και οι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις.
2.
Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης δημοσίευσε
την 30.09.2021 πρόσκληση προς τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία, με σκοπό την από κοινού
παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
3.
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (εφεξής η «ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα»), επελέγη σύμφωνα με την ως άνω
διαδικασία ως ένα εκ των Πιστωτικών Ιδρυμάτων που θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από
28.12.2021 Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του ΕΔ, εκπροσωπούμενου από τον
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης,
και της ΕΤΕ.
4.
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Επιχειρησιακής Συμφωνίας, η ΕΤΕ απευθύνει την παρούσα πρόσκληση για
την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης για τη χρηματοδότηση επενδύσεων με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης (εφεξής η «Πρόσκληση»).

Άρθρο 3: Ορισμοί
Για τις ανάγκες κατανόησης των διατάξεων της παρούσας Πρόσκλησης, οι παρακάτω όροι έχουν την
ακόλουθη σημασία:
Αίτημα Χρηματοδότησης

Οιοδήποτε αίτημα/πρόταση χρηματοδότησης μέσω Δανείων ΤΑΑ που
υποβάλλεται βάσει της διαδικασίας της παρούσας Πρόσκλησης και
συνοδεύεται από τα προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια και όλα τα
αναγκαία υποστηρικτικά έγγραφα, όπως ορίζονται στην παρούσα
Πρόσκληση.

Αξιολογητές

Οι πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι αξιολογητές στους οποίους ανατίθεται
ο έλεγχος της επιλεξιμότητας των προτεινόμενων επενδυτικών
σχεδίων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία
120536ΕΞ2021 (ΦΕΚ Β’ 4522/30.09.2021), απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία 159337ΕΞ 2021/15.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 5886/15.12.2021 ) και εκάστοτε ισχύει.
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Αποκλειόμενες
Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που παρατίθενται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία
120535ΕΞ2021 (ΦΕΚ Β’ 4521/30.09.2021) απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
159335ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Β’ 5885/15.12.2021) και εκάστοτε ισχύει, και περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα 1 της παρούσας Πρόσκλησης και οι οποίες
αποκλείονται της χρηματοδότησης μέσω των Δανείων ΤΑΑ.

Αρχή της Μη Πρόκλησης
Σημαντικής Βλάβης

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 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (2021/C 58/01).

Δάνειο Ταμείου
Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας ή «Δάνειο
ΤΑΑ»

Το δάνειο με Κεφάλαια ΤΑΑ που χορηγείται σε Τελικό Αποδέκτη από
κοινού με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους της
Σύμβασης Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη, το ύψος του οποίου δεν θα
υπερβαίνει το 50% του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους εκάστης
Επιλέξιμης Επένδυσης.

Δάνειο
Συγχρηματοδότησης

Το δάνειο που χορηγείται στον Τελικό Αποδέκτη είτε εξ ολοκλήρου με
ίδια κεφάλαια της ΕΤΕ , είτε με τη συνεισφορά κεφαλαίων και από άλλα
πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο κοινοπρακτικού δανείου που
διασφαλίζει και διοργανώνει η ΕΤΕ, για τη χρηματοδότηση κατ’
ελάχιστον του 30% του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους εκάστης
Επιλέξιμης Επένδυσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες που ανακύπτουν κατά την υλοποίηση μίας Επιλέξιμης
Επένδυσης και κρίνονται επιλέξιμες κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 της
υπό στοιχεία 120535ΕΞ2021(ΦΕΚ Β’ 4521/30.09.2021) απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία 159335ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 5885/15.12.2021) και εκάστοτε ισχύει.

Επιλέξιμες Δράσεις

Οι 5 θεματικοί άξονες-πυλώνες στους οποίους εμπίπτουν οι Επιλέξιμες
Επενδύσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπό στοιχ εία
120535ΕΞ2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 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

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

Επιλέξιμο Επενδυτικό
Κόστος

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

ΕΣΑΑ

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ίδια Συμμετοχή

Τα κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που συνεισφέρει ο Τελικός
Αποδέκτης για την υλοποίηση μιας Επιλέξιμης Επένδυσης και
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ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 20% του Επιλέξιμου
Επενδυτικού Κόστους αυτής. Η Ίδια Συμμετοχή δύναται να καλύπτεται
με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα ή/και δάνεια μειωμένης
εξοφλητικής προτεραιότητας που λαμβάνει ο Τελικός Αποδέκτης από
τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμένες με τον
Τελικό Αποδέκτη καθώς και με εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως
με την Επιλέξιμη Επένδυση, αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους.
Κεφάλαια ΤΑΑ/πόροι του
ΤΑΑ

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει το ΕΔ στο πλαίσιο και κατ’ εφαρμογή της
Δανειακής Σύμβασης και θα τα διαθέσει για την χρηματοδότηση
Επιλέξιμων Επενδύσεων μέσω των Δανείων ΤΑΑ.

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που εξετάζονται κατά τη διαδικασία
ελέγχου των Άρθρων 7 - 13 της παρούσας Πρόσκλησης.

Πρόσκληση

Η παρούσα Πρόσκληση για την υποβολή Αιτημάτων Χρηματοδότησης
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από
28.12.2021 Επιχειρησιακή Συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ του ΕΔ
και της ΕΤΕ.

Σύμβαση Δανεισμού
Τελικού Αποδέκτη

Η σύμβαση για την χορήγηση σε έναν Τελικό Αποδέκτη Δανείου ΤΑΑ .

Συνολικός Προϋπολογισμός
Επενδυτικού Σχεδίου

Το συνολικό κόστος υλοποίησης μιας Επιλέξιμης Επένδυσης που
περιλαμβάνει τόσο το Επιλέξιμο Επενδυτικό Κόστος όσο και το κόστος
τυχόν μη Επιλέξιμων Δαπανών της Επιλέξιμης Επένδυσης.
Κάθε φορέας Επιλέξιμης Επένδυσης ο οποίος συνάπτει Σύμβαση
Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.

Τελικός Αποδέκτης

Φορέας Υλοποίησης
Επένδυσης

Η επιχείρηση που υποβάλλει Αίτημα Χρηματοδότησης.

Άρθρο 4: Θεσμικό Πλαίσιο της Πρόσκλησης
1.
i.
ii.

iii.

iv.

v.
vi.

Η Πρόσκληση διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο:
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης
Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17),
τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και
108 της Συνθήκης (L 187/1) («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός» ή «ΓΑΚ»),
τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2013 , σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ [L 352/1]) («Κανονισμός De
Minimis»),
τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου
2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφ αρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης (L 193/1),
την υπ’ αριθμόν 10152/21 Εκτελεστική Απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία
εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα,
τη Δανειακή Σύμβαση για την χορήγηση δανειακής στήριξης στο ΕΔ μέχρι ποσού Ευρώ
12.727.538.920, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4822/2021 (ΦΕΚ Α΄ 135/02.08.2021),
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vii.
viii.
ix.

x.

xi.

xii.

xiii.

τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
207/27.10.2021) και ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού, όπως αυτά ισχύουν,
τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄
130/23.07.2021) και ειδικότερα τα άρθρα 194-199 αυτού, όπως αυτά ισχύουν,
τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ Α΄ 135/02.08.2021), όπως ισχύει,
την υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα
διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»
(ΦΕΚ Β΄ 4498/29.09.2021), όπως εκάστοτε ισχύει,
την υπό στοιχεία 120535ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κριτήρια
αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (ΦΕΚ Β’ 4521/30.09.2021), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία 159335ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’
5885/15.12.2021) και εκάστοτε ισχύει (εφεξής η «Υπουργική Απόφαση Κριτηρίων Επιλεξιμότητας»),
την υπό στοιχεία 120536ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της
διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου
ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης
σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (ΦΕΚ Β’ 4522 /30.09.2021), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 5886/15.12.2021) και εκάστοτε ισχύει,
τη με αριθμό πρωτοκόλλου 439/30.09.2021 (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ) ανοικτή πρόσκληση προς πιστωτικά
ιδρύματα και ιδίως το Παράρτημα IV αυτής.

2.
Ο υπό στοιχεία (i) Κανονισμός, οι υπό στοιχεία (x), (xi), (xii) υπουργικές αποφάσεις, καθώς και άλλα
σχετικά θεσμικά έγγραφα του ΤΑΑ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του «Ελλάδα 2.0»:
www.greece20.gov.gr.

Άρθρο 5: Γενικοί Όροι Πρόσκλησης
1.
Η παρούσα Πρόσκληση αποτελείται από τα Άρθρα 1 έως και 16 και από τα Παραρτήματα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2.
Η παρούσα Πρόσκληση δεν συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης
χρηματοδότησης.
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.
Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής, καθώς και τυχόν πρόσθετα
στοιχεία που θα αναρτώνται από την ΕΤΕ στην ιστοσελίδα :
https://www.nbg.gr/el/corporate/specialized-lending#co-funded-programmes
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.
5.
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 Αιτήματος Χρηματοδότησης. Ομοίως, οι ενδιαφερόμενοι
δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών εάν η ΕΤΕ δεν αποδεχτεί την
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πρότασή τους ή εάν, για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε στάδιο, η ΕΤΕ αποφασίσει ότι η διαδικασία
της παρούσας Πρόσκλησης θα πρέπει να ανασταλεί, να μεταβληθεί, να μη συνεχιστεί, να ακυρωθεί, να
επαναληφθεί ή να ματαιωθεί.
6.
Η Πρόσκληση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.
7.
Οι Συμβάσεις Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη 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. Οι Συμβάσεις Δανεισμού Τελικών Αποδεκτών
διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οι εξασφαλιστικές συμβάσεις Δανείων ΤΑΑ διέπονται επίσης από το
Ελληνικό Δίκαιο με την επιφύλαξη των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Οι παρεπόμενες συμβάσεις
αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου δύνανται να διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο.
8.
Όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης και των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη, που
ενδεχομένως θα συναφθούν βάσει της παρούσας, εξαρτώνται από το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που
διέπει την υλοποίηση έργων με κεφάλαια του ΤΑΑ. Οποιαδήποτε σχετική αλλαγή ή τροποποίηση των
οδηγιών αυτών, επιφέρει αυτοδικαίως και την αλλαγή ή τροποποίηση των όρων της Πρόσκλησης και των
Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη.

Άρθρο 6 Επιλέξιμοι Φορείς Υλοποίησης
1.
Προτάσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβληθούν από οιονδήποτε Φορέα
Υλοποίησης σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, του οποίου τα έργα κρίνονται επιλέξιμα προς
χρηματοδότηση εφόσον πληρούν τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας της παρούσας Πρόσκλησης.
2.
Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης δύναται να υποβάλει παραπάνω από μία
πρόταση έργου ή να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν υποψήφιους επιλέξιμους Φορείς Υλοποίησης.
3.
Από την υποβολή αποκλείονται Φορείς Υλοποίησης για τους οποίους συντρέχουν ένα ή περισσότερα
από τα ακόλουθα:
• είναι επιχειρήσεις που εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 (α) της
υπό στοιχεία 120536ΕΞ2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’
4522/30.09.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337ΕΞ2021 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 5886/15.12.2021) και εκάστοτε ισχύει και αν
πρόκειται για νομικό πρόσωπο δεν εμπίπτει σε τουλάχιστον μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 6
παράγραφος 1 (γ) της άνω απόφασης, άρθρα τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 2 της
παρούσας Πρόσκλησης,
• βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).

Άρθρο 7: Επιλέξιμες Επενδύσεις
Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιλέξιμοι Φορείς Υλοποίησης να υποβάλουν
Αιτήματα Χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:
1.
Οι Επιλέξιμες Επενδύσεις απαιτείται να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (‘net present value’)
και να δύνανται να αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου τα Δάνεια ΤΑΑ και Δάνεια Συγχρηματοδότησης που θα
τους χορηγηθούν.
2.
Οι Επιλέξιμες Επενδύσεις απαιτείται να εντάσσονται σε τουλάχιστον ένα από τους 5 Πυλώνες του
δανειακού προγράμματος ΤΑΑ: (α) Πράσινη Μετάβαση, (β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός, (γ) Καινοτομία,
έρευνα & ανάπτυξη, (δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων
και (ε) Εξωστρέφεια, και επιπλέον να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 4 και 5 της
Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας (η οποία υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των
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ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης), όπως
ενδεικτικά 1:
Πυλώνας δανειακού
προγράμματος ΤΑΑ

Κριτήρια επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου

Πράσινη μετάβαση

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες
συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον
στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες
συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον
στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης .

Καινοτομία, έρευνα &
ανάπτυξη

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον Δείκτη Καινοτομίας – έρευνας &
ανάπτυξης (όπως αυτοί ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 4 της Υπουργικής
Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας) και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου
προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον
στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης .

Ανάπτυξη οικονομιών
κλίμακας μέσω συνεργασιών,
εξαγορών και συγχωνεύσεων

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που
προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα
που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια
μεγαλύτερη της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας
μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού προώθηση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είτε με τη δημιουργία νομικών προσώπων με
τις ίδιες ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και
ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού τύπου, μεταξύ άλλων).
Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη
εναλλακτικά:
α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον
στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας
του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο
πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

Εξωστρέφεια

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον
στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου
(μελέτη βιωσιμότητας).
Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων,
επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων
τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες
τουριστικές κατοικίες.

Αναφορικά με τα Δάνεια ΤΑΑ τα οποία συνιστούν κρατικές ενισχύσεις, σύμφωνα με τα αναλυτικά
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας, η Επιλέξιμη Επένδυση θα πρέπει πέραν και επιπροσθέτως των
ανωτέρω προϋποθέσεων, να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και να πληροί το σύνολο των προϋποθέσεων
του εφαρμοζόμενου νομικού καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων που θα επιλέγει ο Φορέας Υλοποίησης
Επένδυσης στο Αίτημα Χρηματοδότησής του, ήτοι, εναλλακτικά, των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014
ή1407/2013, Δηλαδή κρατική ενίσχυση, σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να δοθεί στο πλαίσιο της
παρούσας, μέσω του Δανείου ΤΑΑ μόνο εφόσον το επενδυτικό σχέδιο εμπίπτει στο πεδί ο εφαρμογής είτε
του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 είτε του Κανονισμού (EE) 1407/2013.. Και οι δύο ανωτέρω Κανονισμοί, καθώς
και ο ισχύων Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων αποτελούν αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας
Πρόσκλησης.
1

Τα πλήρη κριτήρια επιλεξιμότητας περιλαμβάνονται στην Υπουργική Απόφαση Κριτηρίων Επιλεξιμότητας, την οποία συνίσταται να
μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Υλοποίησης προ της υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης.
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3.
Οι Επιλέξιμες Επενδύσεις απαιτείται να συμμορφώνονται με την Αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής
βλάβης (Do no Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01).
4.
Σε κάθε Αίτημα Χρηματοδότησης που υποβάλλεται για την παροχή Δανείου ΤΑΑ, θα πρέπει να
αποτυπώνεται το ύψος του ποσοστού του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου που θα διατίθεται
σε δαπάνες, ανά πυλώνα του δανειακού προγράμματος ΤΑΑ.

Άρθρο 8: Επιλέξιμες Δαπάνες
1.
Οι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες των έργων της παρούσας Πρόσκλησης ορίζονται
σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας (η οποία υπερισχύει σε
περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της
υπουργικής απόφασης).
2.
Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα
επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με Δάνεια 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)
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 κλπ.)
ια. Κόστος κεφαλαίων
ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της
επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)
ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing).
Το άθροισμα των δαπανών των περιπτώσεων ιβ και ιγ (κεφάλαιο κίνησης και δαπάνες προώθησης και
επικοινωνίας) δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
3.
Προκειμένου μια δαπάνη να είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση από το ΤΑΑ θα πρέπει να έχει
πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, όπως αυτή θα
γνωστοποιηθεί εγγράφως στον υποψήφιο, σε περίπτωση που το Δάνειο ΤΑΑ αποτελεί κρατική ενίσχυση,
κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 9: Χρηματοδότηση Επιλέξιμων Επενδύσεων
1.
Το χρηματοπιστωτικό προϊόν που θα προσφερθεί μέσω της χρήσης των πόρων του ΤΑΑ είναι Δάνεια
ΤΑΑ τα οποία θα χορηγηθούν απ’ ευθείας στους Τελικούς Αποδέκτες με τους οποίους θα συμβληθεί η ΕΤΕ.
Τα εν λόγω Δάνεια ΤΑΑ, υπό την επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών και ενωσιακών διατάξεων περί κρατικών
ενισχύσεων, θα προσφέρονται στους Τελικούς Αποδέκτες με όρους ευνοϊκότερους της αγοράς.
2.
Η χρηματοδότηση με πόρους του ΤΑΑ κάθε επενδυτικού σχεδίου που θα επιλεγεί θα καλύπτει
αποκλειστικά τις Επιλέξιμες Δαπάνες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 8 της παρούσας, με ποσοστό
χρηματοδότησης μέχρι 50% του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους του επενδυτικού σχεδίου, ενώ το
υπόλοιπο επιλέξιμο κόστος θα καλυφθεί ως εξής:
• Ποσοστό 20% τουλάχιστον του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους θα καλυφθεί από Ίδια Συμμετοχή
του Φορέα Υλοποίησης του έργου.
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•

Ποσοστό 30% τουλάχιστον του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους θα καλυφθεί από το Δάνειο
Συγχρηματοδότησης, με εμπορικούς όρους και βάσει τραπεζικών κριτηρίων, σύμφωνα με την
πιστωτική πολιτική που ακολουθεί η ΕΤΕ και κατόπιν των απαιτούμενων εγκρίσεων βάσει της
λειτουργίας και πρακτικής της ΕΤΕ.
3.
Το ποσοστό του δανείου του ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους καθορίζεται βάσει του
άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας (η οποία υπερισχύει σε περίπτωση
διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της υπουργικής
απόφασης). Ειδικότερα, το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από το Δάνειο ΤΑΑ
υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών δαπανών στους 5 πυλώνες
του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα :
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 20% 40% 50%
Συνολικού Προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Αντίστοιχη ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους

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 10% 20% 40%
Συνολικού Προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
Αντίστοιχη ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους

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 Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους

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
συνεργα
σίες και
εξαγορές
/
συγχωνεύσεις

Αντίστοιχη ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους

30%

40%

Η ποσόστωση του δανείου από τον πυλώνα υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού Επενδυτικού Σχεδίου
(ΕΣ), εφόσον τεκμαίρεται η ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που
προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση.
Ε – Επενδυτικά σχέδια εξωστρέφειας
Ύπαρξη εναλλακτικά:
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1.

Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου
εργασιών (οικονομικά στοιχεία προηγούμενης τριετίας)
2. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων
συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας)
Εναλλακτικά:
1. Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή ως
ποσοστό του κύκλου εργασιών ((οικονομικά στοιχεία τριετίας)
15% 30% 45%
2. Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως ποσοστό των
προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη
βιωσιμότητας)
Αντίστοιχη ποσόστωση Δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους

30%

40%

50%

Στον πυλώνα αυτό περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των
επενδύσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων και συγκροτημάτων τουριστικών
κατοικιών και η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται
αυτοτελώς στο 40%, ανεξαρτήτως οικονομικών στοιχείων του επενδυτή ή προβλέψεων εσόδων του επενδυτικού
σχεδίου.
Η ποσόστωση του δανείου από τον πυλώνα υπολογίζεται ανεξαρτήτως προϋπολογισμού ΕΣ, εφόσον τεκμαίρεται
η ύπαρξη υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας του επενδυτή, ή εναλλακτικά η πρόβλεψη προϋπολογισμού
εξαγωγών στο ΕΣ. Το ποσοστό της εξαγωγικής δραστηριότητας (υφιστάμενης ή προβλεπόμενης) καθορίζει την
ποσόστωση του Δανείου ΤΑΑ.

4.
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 50% του Επιλέξιμου
Επενδυτικού Κόστους. 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 30%
του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω
πυλώνων ανέρχεται σε τουλάχιστον 30% του Συνολικού Προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.
5.
Το μη επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια του Φορέα
Υλοποίησης του έργου ή/και από τραπεζικό δάνειο.
6.
Δεν επιτρέπεται η χρήση των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση χορηγηθέντων δανείων.
Επιτρέπεται η χρήση των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων προσωρινής χρηματοδότησης
(‘bridge loans’) που χορηγήθηκαν προς κάλυψη Επιλέξιμων Δαπανών μιας Επιλέξιμης Επένδυσης εφόσον :
α) το δάνειο προσωρινής χρηματοδότησης έχει συναφθεί μετά την υποβολή του Αιτήματος Χρηματοδότησης
, β) η επένδυση θα έχει ήδη ελεγχθεί και κριθεί ως επιλέξιμη και γ) η αναχρηματοδότηση των δανείων αυτών
γίνει σύμμετρα (pari passu) και με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης.
7.
Τα Δάνεια ΤΑΑ δύναται, κατά την κρίση της ΕΤΕ, να χορηγούνται υπό οποιαδήποτε συμβατική ή άλλη
νομική μορφή προβλέπεται στο νόμο, περιλαμβανομένου και του κοινού ομολογιακού δανείου.
8.
Η διάρκεια του Δανείου ΤΑΑ καθορίζεται από την ΕΤΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική της
πολιτική και σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη των 3 ετών και μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ετών
από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του Δανείου ΤΑΑ στον Τελικό Αποδέκτη. Η διάρκεια του Δανείου
ΤΑΑ δε δύναται να υπερβαίνει τη διάρκεια του αντίστοιχου Δανείου Συγχρηματοδότησης.
9.
Για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων ΤΑΑ δύναται να εφαρμόζεται περίοδος χάριτος έως
τρία έτη, η οποία ξεκινά από την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης του Δανείου ΤΑΑ προς τον Τελικό
Αποδέκτη και η οποία θα εφαρμόζεται και για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων
Συγχρηματοδότησης.
10. Το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης θα καλύπτονται από επαρκείς, κατά την απόλυτη
κρίση της ΕΤΕ, εξασφαλίσεις και εγγυήσεις, που ανάλογα με την περίπτωση θα δύνανται, ενδεικτικά, να
λαμβάνονται επί των εσόδων που παράγει το επενδυτικό σχέδιο (π.χ., 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 ή τρίτους (π.χ. παροχή εγγυήσεων, εμπράγματα βάρη επί λοιπών
παγίων περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.), ή από συνδυασμό των ανωτέρω ή και άλλων εξασφαλίσεων.

12

11. Το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης δύνανται να χορηγούνται στον Τελικό Αποδέκτη
βάσει κοινών ή διακριτών συμβάσεων κατά την κρίση της ETE. Σε κάθε περίπτωση, οι εξασφαλίσεις που θα
δίδονται από τον Τελικό Αποδέκτη ή τρίτο θα είναι ίδιες και θα εξασφαλίζουν σύμμετρα (pari passu) τις
απαιτήσεις από αμφότερες τις αντίστοιχες συμβάσεις καθώς και τυχόν παρεπόμ ενες αυτών συμβάσεις.
12. Οι λοιποί όροι χρηματοδότησης για το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης διαμορφώνονται
από την ΕΤΕ βάσει της πιστωτικής της πολιτικής.
13. Σημειώνεται ότι το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης εκταμιεύονται, αποπληρώνονται και
προπληρώνονται σύμμετρα (pari passu).
14. Ο έλεγχος της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, η κατηγοριοποίηση των δαπανών σε έναν από
τους παραπάνω άξονες και ο έλεγχος της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τους κανόνες
κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 11) διενεργείται από εξωτερικό αξιολογητή σύμφωνα με τα ειδικότερα
περιγραφόμενα στις §2-5 του άρθρου 13.

Άρθρο 10: Επιτόκιο Δανείου ΤΑΑ και Δανείου Συγχρηματοδότησης
1.
Το ελάχιστο επιτόκιο των Δανείων ΤΑΑ καθορίζεται με υπουργική απόφαση εκδιδόμενη κατ’
εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του ν. 4822/2021. 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 κατωτέρω, στο άρθρο 11 παρ.3 και
4 της παρούσας, και επιβεβαιώνεται από τον Αξιολογητή.
2.
Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Υλοποίησης Επένδυσης δύναται να αιτηθεί οιοδήποτε επιτόκιο επιθυμεί
για το Δάνειο ΤΑΑ, εφόσον αυτό είναι τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από το οριζόμενο επιτόκιο στην
υπουργική απόφαση.
3.
Το επιτόκιο του Δανείου Συγχρηματοδότησης καθορίζεται με βάση τις κρατούσες στην αγορά
συνθήκες, κατά την κρίση και σύμφωνα με την πιστοδοτική πολιτική της ΕΤΕ και δύναται να είναι σταθερό
ή κυμαινόμενο.

Άρθρο 11: Συμβατότητα με κρατικές ενισχύσεις
1.
Το επιτόκιο του Δανείου ΤΑΑ, όπως ορίζεται από την εν λόγω υπουργική απόφαση, δύναται να είναι
ευνοϊκότερο των κρατούντων στην τραπεζική αγορά για ανάλογες περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων. Στην
περίπτωση αυτή για το επενδυτικό σχέδιο που χρηματοδοτείται από Δάνειο ΤΑΑ απαιτείται να διενεργηθεί
έλεγχος συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.
2.
Για τον έλεγχο συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων ισχύουν
τα ακόλουθα: 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. Στην περίπτωση όπου το
ζητούμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του επιτοκίου αναφοράς, τότε το Δάνειο ΤΑΑ αποτελεί κρατική ενίσχυση
και εφαρμόζονται, κατ’ επιλογήν του Φορέα Υλοποίησης, 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, κατά περίπτωση, για τον έλεγχο της
συμβατότητας του Δανείου ΤΑΑ με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων 2.
3.
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
2

Ενδεικτικά, αν επιλεγεί ο Κανονισμός (ΕΕ) 651/2014 ως πλαίσιο ενίσχυσης, δεν θα πρέπει να έχει γίνει
έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης. Σημειώνεται ότι, έναρξη
εργασιών νοείται το πρώτο χρονικά σημείο μεταξύ είτε τη ς έναρξης των εργασιών υλοποίησης που αφορούν
την επένδυση είτε της πρώτης νομικά δεσμευτικής ανάληψης υποχρέωσης από τον Φορέα, που καθιστά μη
αναστρέψιμη την επένδυση.
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ενισχύσεων επιβάλλει, όπως ενδεικτικά αναφορικά με το μέγιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου ή τη
μέγιστη ένταση ενίσχυσης, τις κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, τα όρια κοινοποίησης κ.ο.κ, με δική του
ευθύνη.
4.
Επισημαίνεται ότι μια Επιλέξιμη Επένδυση που θα χρηματοδοτηθεί μέσω Δανείου ΤΑΑ μπορεί να
χρηματοδοτηθεί επίσης και από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό
τον όρο ότι η χρηματοδότηση από τα εν λόγω προγράμματα και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα αφορά
τις ίδιες Επιλέξιμες Δαπάνες, που θα χρηματοδοτηθούν βάσει της σύμβασης Δανείου ΤΑΑ και εφόσον αυτό
επιτρέπεται από τις οικείες διατάξεις του άλλου χρηματοδοτικού μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(απαγόρευση διπλής χρηματοδότησης).
5.
Στην περίπτωση που η Επιλέξιμη Επένδυση υπαχθεί, πέραν του αιτούμενου καθεστώτος απ’ τον Φορέα
Υλοποίησης 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. Ειδικά όσον αφορά στις ίδιες Επιλέξιμες Δαπάνες της Επιλέξιμης
Επένδυσης, επιτρέπεται η παράλληλη χρηματοδότησή τους, μόνο δυνάμει εθνικών προγραμμάτων και
μέσων.
6.
Σύμφωνα με το 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. 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 τη ν 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. O εν λόγω έλεγχος διενεργείται από εξωτερικό αξιολογητή
σύμφωνα με τα ειδικότερα περιγραφόμενα στις §2-5 του άρθρου 13.

Άρθρο 12: Διαδικασία υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης

1.

Το κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΕΤΕ στην ηλεκτρονική της
διεύθυνση:
2.
Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς προκειμένου να υποβάλουν Αίτημα Χρηματοδότησης υποχρεούνται να
χρησιμοποιήσουν τα έγγραφα και τα υποδείγματα των Παραρτημάτων, άλλως το Αίτημα δε γίνεται δεκτό.
3.
Το Αίτημα Χρηματοδότησης προς την ΕΤΕ, θα πρέπει να υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του
Φορέα. Κάθε Αίτημα θα συνοδεύεται από πρόσθετα στοιχεία, τα οποία θα περιέχουν δικαιολογητικά και
στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα 8 της παρούσας και θα υποβάλλεται υποχρεωτικά σε
ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου RRFapplications@nbg.gr. Στη συνέχεια οι
ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν την πρότασή τους θα κατευθύνονται στο αρμόδιο Κατάστημα
επικοινωνίας/Υπεύθυνο πελατείας προκειμένου να προσκομίσουν τα ειδικότερα δικαιολογητικά,
οικονομικά στοιχεία και έντυπα και κατά περίπτωση επιστολές ενημέρωσης για άντληση στοιχείων από τα
αρχεία της Τειρεσίας ΑΕ για να συμπληρωθεί ο φάκελος που θα συνοδεύσει την αίτησή τους προκειμένου
να προχωρήσει η αξιολόγησή της.
4.
Τα Αιτήματα θα είναι 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
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από μετάφραση. Επίσης, η όποια έγγραφη επικοινωνία της ΕΤΕ με τους Φορείς Υλοποίησης Επένδυσης θα
είναι στην ελληνική γλώσσα.
5.
Η υποβολή των προτάσεων αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της
ΕΤΕ και διαρκεί έως την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων και πάντα εντός του χρονικού πλαισίου που
ορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας Πρόσκλησης.

Άρθρο 13: Διαδικασία αξιολόγησης Αιτημάτων Χρηματοδότησης
1.
Οι υποβαλλόμενες προτάσεις αξιολογούνται ως προς: α) την επιλεξιμότητα και β) τη βιωσιμότητα του
Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης και του επενδυτικού σχεδίου που αιτείται χρηματοδότησης.
2.
Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του Αιτήματος Χρηματοδότησης πραγματοποιείται από Αξιολογητή,
ο οποίος επιλέγεται από κατάλογο - μητρώο ελεγκτών/ αξιολογητών που έχει δημιουργηθεί από την Ειδική
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης δυνάμει της υπό στοιχεία Α.Π. 168312ΕΞ 2021 – 30.12.2021
«πρόσκλησης για την δημιουργία καταλόγου - μητρώου αξιολογητών των προς χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».
3.
Ο Αξιολογητής προβαίνει, μεταξύ άλλων, στους εξής ελέγχους: α) έλεγχο ύπαρξης επιλέξιμου
επενδυτικού σχεδίου, β) έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης
σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm principle - DNSH), γ) έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού
σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον
υπολογισμό της ποσόστωσης του Δανείου ΤΑΑ επί του Επιλέξιμου Επενδυτικού Κόστους, δ) χαρακτηρισμό
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 για τη
ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου
στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment budget), ε) έλεγχο της
συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις, στ) κατηγοριοποίηση των
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους 5 άξονες επιλέξιμων δράσεων. Ο πλήρης κατάλογος των κριτηρίων
και του τρόπου ελέγχου επιλεξιμότητας των Αιτημάτων Χρηματοδότησης από τους Αξιολογητές
περιλαμβάνονται στα άρθρα 8 και 9 της υπό στοιχεία 120536ΕΞ2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, (ΦΕΚ Β’ 4522/30.09.2021), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 159337ΕΞ2021 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 5886/15.12.2021) και εκάστοτε ισχύει, και τα οποία έχουν
συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 3 της παρούσας Πρόσκλησης.
4.
Η αμοιβή του Αξιολογητή καταβάλλεται από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου πριν από τον έλεγχο
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. Το εύρος τιμών της αμοιβής του Αξιολογητή περιλαμβάνεται στο
κεφάλαιο 7 της υπό στοιχεία Α.Π. 168312ΕΞ 2021 – 30.12.2021 «πρόσκλησης για την δημιουργία καταλόγου
- μητρώου αξιολογητών των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 4 της παρούσας
Πρόσκλησης.
5.
Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης και του επενδυτικού σχεδίου
πραγματοποιείται από την ΕΤΕ, με βάση την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες
της. Ενδεικτικά λαμβάνονται υπόψη : α) η πιστοληπτική ικανότητα και το προφίλ κινδύνου του Φορέα
Υλοποίησης, β) οι προοπτικές του Φορέα Υλοποίησης να διεξάγει τις δραστηριότητές του βάσει του
επιχειρηματικού μοντέλου που προσκομίσθηκε, γ) η βιωσιμότητα, αξιοπιστία και θετική καθαρή παρούσα
αξία του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και η δυνατότητα αποπληρωμής του το συνόλου των
δανειακών κεφαλαίων που θα λάβει, δ) η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου και η δυνατότητα
εκταμίευσης των δανειακών πόρων του ΤΑΑ και του Δανείου Συγχρηματοδότησης εντός του χρονικού
πλαισίου απορρόφησης των πόρων του ΤΑΑ.
6.
Η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης προϋποθέτει ότι το υποβληθέν Αίτημα Χρηματοδότησης
πληροί το σύνολο των όρων της Πρόσκλησης. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, η ΕΤΕ μπορεί να ζητήσει
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πρόσθετες γραπτές διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων στοιχείων ή/και συμπληρωματικά στοιχεία και να
θέσει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου θα πρέπει αυτά να προσκομιστούν.
7.
Η απόρριψη από την ΕΤΕ Αιτήματος Χρηματοδότησης, σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγησης, δεν
παρέχει κατά οποιονδήποτε τρόπο δικαίωμα απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών για τον Φορέα που
υπέβαλε το Αίτημα Χρηματοδότησης.
8.
Διευκρινίζεται ότι σε ότι αφορά τα Δάνεια με κεφάλαια ΤΑΑ τον Τελικό Αποδέκτη βαρύνουν ενδεικτικά
(α) οι αμοιβές του Αξιολογητή, (β) αμοιβές και δαπάνες εξωτερικών συμβούλων (νομικών, τεχνικών,
ασφαλιστικών κλπ.) που θα προσλάβει η ΕΤΕ 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.
9.
Ο Τελικός Αποδεκτής ενημερώνεται για την εξέλιξη του Αιτήματός του από τον αρμόδιο υπεύθυνο
πελατείας της ΕΤΕ.

Άρθρο 14: Υπογραφή σύμβασης χρηματοδότησης
1.
Σε περίπτωση θετικών αξιολογήσεων επιλεξιμότητας και βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου,
βάσει της Έκθεσης Ελέγχου του Αξιολογητή η ΕΤΕ δύναται να προχωρήσει στην οριστική έγκριση της
Επιλέξιμης Επένδυσης και στη σύναψη των Συμβάσεων Δανεισμού Τελικού Αποδέκτη Δανείου ΤΑΑ και
Δανείου Συγχρηματοδότησης και των λοιπών χρηματοδοτικών εγγράφων (εξασφαλιστικές και τυχόν λοιπές
συμβάσεις) με τον Τελικό Αποδέκτη.
2.
Η εκταμίευση των Δανείων ΤΑΑ και Δανείου Συγχρηματοδότησης πραγματοποιείται από την ΕΤΕ
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκταμίευσης που περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις.

Άρθρο 15: Προθεσμία απορρόφησης πόρων του ΤΑΑ
Η εκταμίευση των Κεφαλαίων ΤΑΑ προς τους Τελικούς Αποδέκτες για την υλοποίηση των επιλέξιμων
επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2026. Σε περίπτωση προγενέστερης
εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προβαίνει σε
σχετική δημοσίευση, στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Άρθρο 16: Λοιπές διατάξεις
1. 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 ΕΤΕ.
2. Συμβατική ισχύ έχουν μόνο οι ρητά συνομολογημένοι όροι έγγραφης σύμβασης, νομίμως
υπογεγραμμένης μεταξύ των επιλεγέντων Τελικών Αποδεκτών και της ΕΤΕ. Η παρούσα Πρόσκληση δε
συνιστά σε καμία περίπτωση πρόταση για τη σύναψη σύμβασης δανείου.
3. Οι υποψήφιοι Φορείς είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την κάλυψη κάθε δαπάνης που τυχόν απαιτηθεί
σε όλα τα στάδια επιλογής επιλέξιμων έργων και Τελικών Αποδεκτών.
4. Κάθε υποψήφιος Φορέας δια της παρούσας ενημερώνεται πως τα προσωπικά στοιχεία, που
γνωστοποιούνται με την υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης (ήτοι
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ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, κλπ.) θα υποβληθούν σε επεξεργασία και θα συμπεριληφθούν στο
αρχείο που τηρεί η ΕΤΕ και η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης για τους σκοπούς
αξιολόγησης, χορήγησης και εν γένει διαχείρισης και παρακολούθησης της αιτούμενης χρηματοδότησης,
για την πλήρη δε ενημέρωσή του σχετικά με την προστασία των προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να
ανατρέξει στη Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εθνικής Τράπεζας η οποία είναι
διαθέσιμη στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στον διαδικτυακό ιστοτόπο της Τράπεζας
(https://www.nbg.gr). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Φορέας είναι νομικό πρόσωπο, αναφορικά με τα
αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα, δια της παρούσας παρέχεται η απαιτούμενη ενημέρωση στα εμπλεκόμενα
στη σχετική συναλλαγή φυσικά πρόσωπα, τα στοιχεία των οποίων γνωστοποιούνται στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης στην ΕΤΕ. Η ΕΤΕ 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.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1: Αποκλειόμενες δραστηριότητες (άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης 159335ΕΞ2021), η
οποία υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το
περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης
Αποκλείονται της χρηματοδότησης μέσω των δανείων του ΤΑΑ οι εξής:
α. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.
β. Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
γ. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών
που απαγορεύονται από το ισχύον διεθνές δίκαιο.
δ. Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και
εμπόριο).
ε. Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του
κανονισμού Horizon Europe.
στ. Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή
λογισμικού).
ζ. Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.
η. Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν
υπάρχει εγγύηση για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
θ. 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.
ι. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και
δραστηριότητες τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων που ασκούν
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 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].
ια. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
ιβ. 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).
ιγ. 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.
ιδ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής 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
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ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων. Για
τον σκοπό αυτόν παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.
ιε. 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.
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Παράρτημα 2: Μη επιλέξιμοι Δικαιούχοι (περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 (α) της υπό στοιχεία
159337ΕΞ2021 Υπουργικής Απόφασης, η οποία υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των
ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης)
1. Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της παρούσας ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση, και:
α) Δεν αποτελεί:
αα) 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)],
αβ) 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,
αγ) 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,
αδ) 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,
αε) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που
περιλαμβάνεται στη δήλωση «Improving Global AML/CFT Compliance: On 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).
β) Περαιτέρω προϋποθέσεις και εξειδίκευση της περ. α) δύναται να ορίζονται στην οικεία σύμβαση της
παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.
Επιλέξιμοι Δικαιούχοι- Νομικά Πρόσωπα
(άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση (γ) της υπό στοιχεία 159337120536ΕΞ2021 Υπουργικής Απόφασης, η οποία
υπερισχύει σε περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το
περιεχόμενό της υπουργικής απόφασης)
γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πέραν των προϋποθέσεων των περ. α) και β) ως Δικαιούχος νοείται γα)
κάθε ιδιωτική επιχείρηση και γβ) κάθε επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή
είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και γγ) 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.
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Παράρτημα 3: Κριτήρια και τρόπος ελέγχου επιλεξιμότητας των προτάσεων από τους Αξιολογητές,
(άρθρα 8 και 9 της υπό στοιχεία 120536ΕΞ2021 Υπουργικής Απόφασης, η οποία υπερισχύει σε περίπτωση
διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της υπουργικής
απόφασης)
Άρθρο 8
Κριτήρια και τρόπος ελέγχου επιλεξιμότητας επενδύσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους
Αξιολογητές
1. Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους
από τα Δάνεια ΤΑΑ περιλαμβάνει:
α) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς
όρους, από το πιστωτικό ίδρυμα,
β) τον κατ’ αρχήν έλεγχο από το πιστωτικό ίδρυμα της επιλεξιμότητας προκειμένου να αποκλείσει αυτά που
προδήλως δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας,
γ) τον έλεγχο από τον αξιολογητή των ακόλουθων για το επενδυτικό σχέδιο:
γα) τον έλεγχο ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου,
γβ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης
(Do No Significant Harm principle - DNSH),
γγ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στόχους του
δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί
του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου,
γδ) τον χαρακτηρισμό 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 για τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του προϋπολογισμού του
επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital Tagged investment
budget), γε) τον έλεγχο της συμβατότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατικές ενισχύσεις,
γστ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων,
όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς
ισολογισμούς,
γζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις, και
γη) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε
περίπτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου καθώς και
γθ) την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της παράλληλης χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών
από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2. 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.
3. 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 υπό στοιχεία 2021/C 280/01 Ανακοίνωσης 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 υπό στοιχεία 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 υπό
στοιχεία 2021/C 280/01 Ανακοίνωσης 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 περαιτέρω η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου και
συνάδουν με τους στόχους του InvestEU.
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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.
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.
4. 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%).
5. 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:
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.
6. 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, κατά περίπτωση, όπως τα ανωτέρω δύναται να εξειδικεύονται στις οικείες
προσκλήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων για την υποβολή αιτήσεων προς δανειοδότηση.
7. 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.

Άρθρο 9
Έκθεση Ελέγχου
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:
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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.

23

Παράρτημα 4 : Αμοιβή Αξιολογητή (άρθρο 7 της υπό στοιχεία Α.Π. 168312ΕΞ 2021 – 30.12.2021
«πρόσκλησης για την δημιουργία καταλόγου - μητρώου αξιολογητών των προς χρηματοδότηση
επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», η οποία υπερισχύει σε
περίπτωση διαφοροποίησης των ακολούθως αναφερομένων στην παρούσα με το περιεχόμενό της
υπουργικής απόφασης)
Η αμοιβή του αξιολογητή- ελεγκτή προσδιορίζεται ως εξής:

Κατηγορία

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου
(€)

Εύρος τιμών (€)

Μικρά επενδυτικά

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 - 500.000

5.000

500.001 – 1.000.000

7.000

Μεσαία επενδυτικά

Μεγάλα επενδυτικά

10.000.001 - 50.000.000

7.000+0,2% ανά 1.000.000 ευρώ (για
το μέρος που υπερβαίνει το 1 εκατ.)
23.000+,06% ανά 1.000.000 ευρώ
(για το μέρος που υπερβαίνει τα 10
εκατ.)

50.000.001 - 100.000.000

46.000+,04% ανά 1.000.000 ευρώ

100.000.001 και άνω

70.000

1.000.001 -10.000.000
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Παράρτημα 5 : Κανονισμός 651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός)

Το κείμενο του Κανονισμού 651/2014 είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Πρόσκλησης.
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Παράρτημα 6 : Κανονισμός 1407/2013 (De Minimis)

Το κείμενο του Κανονισμού 1407/2013 είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex%3A32013R1407, καθώς και στην ιστοσελίδα της
Πρόσκλησης.
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Παράρτημα 7 : Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

ΕΛΛΑΔΑ – Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο
2022-2027
Μέγιστη ένταση περιφερειακών

(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS2)

επενδυτικών ενισχύσεων (1)
(ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ NUTS3)

(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

50%

EL 64 Στερεά Ελλάδα
EL643 Ευρυτανία (αραιοκατοικημένη περιοχή)

40%

EL 65 Πελοπόννησος

40%

EL 42 Νότιο Αιγαίο

30%

2. Μη προκαθορισμένες περιοχές γ
ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

15%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

25%

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ

25%

ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

25%
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*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 8: Απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά
Απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται συνημμένα στο Επιχειρηματικό σχέδιο,
ανάλογα με το είδος της Επιλέξιμης Επένδυσης:

1.

Αίτηση χρηματοδότησης του έργου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
(Υπόδειγμα 1)

2.

Αναλυτικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (ως Υπόδειγμα 2 ή παρόμοιο)

3.

Υπόδειγμα συμπλήρωσης και αξιολόγησης επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου ( Υπόδειγμα
6)

4.

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με την αίτηση υποβολής χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΑ
(Υπόδειγμα 3)

5.

Υποβολή μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing) της δραστηριότητας του
επενδυτικού σχεδίου, η οποία εκπονείται από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με την
κλιματική και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπό στοιχεία 2021/C 280/01
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εφόσον απαιτείται βάσει της σχετικής Οδηγίας όπως

περιγράφεται στο έγγραφο τεχνικής καθοδήγησης σχετικά τον έλεγχο βιωσιμότητας
για το ταμείο InvestEU 3
6.

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με αποκλειόμενες δραστηριότητες και συμμόρφωση του
επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
(Υπόδειγμα 4)

7.

Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις De Minimis (Υπόδειγμα 5 – συμπληρώνεται στην
περίπτωση που γίνεται επίκληση του συγκεκριμένου πλαισίου ενισχύσεων)

8.

Αποδεικτικά τεκμηρίωσης δαπανών επένδυσης (προσφορές, προμετρήσεις κλπ.)

Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου RRFapplications@nbg.gr.υποβάλλονται υποχρεωτικά τα
στοιχεία (1) και (2) ανωτέρω. Τα στοιχεία (3) -(7) υποβάλλονται σε συνεννόηση με το αρμόδιο Κατάστημα
επικοινωνίας/Υπεύθυνο πελατείας.
Κατά την εξέταση του Έργου και ανάλογα της φύσης του μπορεί να ζητηθούν να προσκομιστούν :
• Μοντέλο χρηματοοικονομικής αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου
• στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας εκτέλεσης του έργου (τίτλοι ιδιοκτη σίας, έγγραφα
τεκμηρίωσης της προόδου των διαδικασιών απόκτησης του ακινήτου, συμφωνητικό παραχώρησης,
κλπ.)
• Άδειες – εγκρίσεις που έχουν ήδη ληφθεί και τυχόν διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει και είναι
απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου
• Μελέτες του έργου, με ανάλυση ανά ομάδα τόσο οικοδομικών όσο και Η/Μ εργασιών και
απαιτούμενος εξοπλισμός
Τα ανωτέρω έγγραφα και δικαιολογητικά αφορούν στην υποβολή του Αιτήματος Χρηματοδότησης.
Πρόσθετα στοιχεία δύναται να ζητηθούν κατά την αξιολόγηση του αιτήματος, κατά την υπογραφή των
δανειακών συμβάσεων και προ της εκταμίευσης των δανείων.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο
InvestEU - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0713(02)&from=EN)
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Παράρτημα 9 : Υποδείγματα Αιτήματος Χρηματοδότησης και Επενδυτικού Σχεδίου έργου

Υπόδειγμα 1: Αίτημα Χρηματοδότησης επενδυτικού σχεδίου (Υπόδειγμα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Επωνυμία εταιρίας
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου εταιρίας
Διεύθυνση έδρας επιχείρησης
Οδός - αριθμός
Πόλη
Τ.Κ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας
Αριθμός Πελάτη ΕΤΕ
Κατάστημα συνεργασίας ΕΤΕ
Ετήσιος Κύκλος Εργασιών (€)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τίτλος επενδυτικού σχεδίου
ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου
Επιλέξιμος προϋπολογισμός επενδυτικού
σχεδίου για χρηματοδοτικό σχήμα ΤΑΑ (€)
Αιτούμενο Δάνειο ΤΑΑ (€)
Αιτούμενο Δάνειο Συγχρηματοδότησης
τράπεζας (€)
Ίδια Συμμετοχή (€)

ΘΕΜΑ: Υποβολή φακέλου πρότασης για χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου με πόρους του ΤΑΑ

Σε συνέχεια της από 5 Φεβρουαρίου 2022 Πρόσκλησης της ΕΤΕ για την υποβολή προτάσεων για τη
χρηματοδότηση επενδύσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σας υποβάλλουμε το
Φάκελο Αιτήματος Χρηματοδότησης για το επενδυτικό σχέδιο «……», σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Με την παρούσα αίτηση δηλώνουμε ότι έχουμε λάβει πλήρη γνώση των όρων της από 5 Φεβρουαρίου 2022
Πρόσκλησης της ΕΤΕ, τους οποίους αποδεχόμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα.
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Επίσης δηλώνουμε ότι το αιτούμενο επιτόκιο για το Δάνειο ΤΑΑ ανέρχ εται σε [….%] και [συνιστά / δεν
συνιστά 4] κρατική ενίσχυση.
Το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την αιτούμενη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ είναι ο Κανονισμός
[651/2014 (Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός) / 1407/2013 (De Minimis) 5.
Σε περίπτωση που το πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων στο οποίο εντάσσεται η αιτούμενη ενίσχυση είναι ο
Κανονισμός 651/2014 δηλώνουμε ότι το άρθρο του Κανονισμού 651/2014 στο οποίο εντάσσεται η
αιτούμενη ενίσχυση είναι το άρθρο […].
Θεωρείται ότι οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, εάν ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση
ενίσχυσης στο οικείο κράτος μέλος πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διάταξης, δηλώνουμε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί έναρξη εργασιών για το
επενδυτικό σχέδιο. Τα βασικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και του Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης
είναι τα κάτωθι:
1.

Επωνυμία Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης

2.

Φορέα Υλοποίησης Επένδυσης (Μικρή / Μεσαία /
Μεγάλη επιχείρηση 6

3.

Περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβανομένων των
ημερομηνιών έναρξης και λήξης

4.

Τόπος εκτέλεσης του έργου

5.

Κατάλογος των δαπανών του έργου

6.

Είδος ενίσχυσης

7.

Ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που
απαιτείται για το έργο

Δάνειο

Σημείωση: Τα στοιχεία (3), (4), (5) μπορούν να παρατεθούν συνοπτικά στον παραπάνω πίνακα και να παρασχεθεί αναλυτική περιγραφή
αυτών στο Υπόδειγμα 2 ή διακριτά.

Ημερομηνία,…
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
(Ονοματεπώνυμο )

Υπογραφή
Σφραγίδα

Συνημμένα υποβάλλονται :
1.

Επενδυτικό Σχέδιο

4

Διαγράφεται ανάλογα.
Η παρούσα παράγραφος συμπληρώνεται εφόσον το αιτούμενο επιτόκιο συνιστά κρατική ενίσχυση και
επιλέγεται εναλλακτικά ο Κανονισμός 651/2014 ή ο 1407/2013.
6
Βάσει των οριζόμενων στο Παράρτημα 1 του Κανονισμού 651/2014.
5
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Υπόδειγμα 2: Επενδυτικό Σχέδιο
Το Επενδυτικό Σχέδιο το οποίο θα υποβληθεί θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

Ημερομηνία υποβολής φακέλου :

(μεταγενέστερη της ημερομηνίας δημοσίευσης της
πρόσκλησης)

Περιφέρεια Υλοποίησης :
Δημοτικό Διαμέρισμα/ Δήμος :

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Επωνυμία Φορέα :
Νομική Μορφή
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Φορέα
Διεύθυνση Έδρας της Επιχείρησης:
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Υπεύθυνος έργου :
Θέση Υπεύθυνου έργου στο Φορέα :

Τηλέφωνο :
Κιν. τηλ:
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Συνοπτική παρουσίαση δραστηριότητας
Φορέα:

Περιγραφή – τεκμηρίωση αντίστοιχης
επιχειρηματικής εμπειρίας του Φορέα
στην υλοποίηση, λειτουργία και
εκμετάλλευση έργου σε ανάλογες
δραστηριότητες (πλήθος όμοιων έργων
που έχει πραγματοποιήσει ο Φορέας
κατά την τελευταία πενταετία)
Λοιπές πληροφορίες χρήσιμες για την
αξιολόγηση του Αιτήματος
Χρηματοδότησης (βάσει της κρίσης του
επενδυτικού Φορέα)
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ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Τίτλος επενδυτικού σχεδίου
ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου
Προϋπολογισμός επενδυτικού
σχεδίου
Συνοπτική περιγραφή

Χωροθέτηση έργου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΤΟΥ ΤΑΑ που αφορά
το Εργο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
1.

Αναλυτική περιγραφή του έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του
έργου) και τεκμηρίωση των αναγκών που εξυπηρετεί.

2. Σκοπιμότητα του έργου με βάση τον πυλώνα/πυλώνες του ΤΑΑ
3.

Αναλυτική περιγραφή επενδυτικού σχεδίου – Ανάλυση επενδυτικού κόστους ανά κατηγορία δαπάνης
– Καταγραφή βασικών τεχνικών προδιαγραφών του έργου, με βάση τις οποίες καταρτίζεται ο
προϋπολογισμός.

4.

Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα. Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη τα προβλεπόμενα στην
Πρόσκληση τόσο για την ίδια συμμετοχή του φορέα όσο και για το Τραπεζικό δάνειο και το δάνειο με
πόρους του ΤΑΑ
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5.

Στάδιο ωριμότητας έργου (προσδιορισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης του έργου
μελέτες, αδειοδοτήσεις, εγκρίσεις, κ.α.) και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (ενδεικτικά, Διάγραμμα
GANTT με ανάλυση σε όλες τις επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου,
συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης οριστικών μελετών, απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων,
επιλογής ιδιώτη εταίρου, κατασκευής και οριστικής παραλαβής του έργου).

6.

Ανάλυση αγοράς (δομή και μέγεθος, ανταγωνισμός, τάσεις, τιμολόγηση). Ανάλυση λοιπών
εξωτερικών παραγόντων (πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον) οι οποίοι
μπορούν να επηρεάσουν την υλοποίηση της επένδυσης.

7.

Σχέδιο Marketing (σχεδιασμός ενεργειών για την επίτευξη των στόχων marketing, σχέδιο για τον
καθορισμό της τιμολογιακής πολιτικής, το σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών δημοσίων σχέσεων,
την υλοποίηση προωθητικών ενεργειών, σχεδιασμός των ενεργειών για την ικανοποίηση των αναγκών
επικοινωνίας της επιχείρησης με το περιβάλλον της).

8. Ανάλυση SWOT (δυνατών/ αδύνατων σημείων, ευκαιριών και απειλών) και ανάλυση κινδύνων έργου.
9.

Σχέδιο διοίκησης κατασκευής, λειτουργίας/ εκμετάλλευσης, επιχειρηματικό μοντέλο και οργανωτική
δομή, προβλεπόμενες θέσεις απασχόλησης κατά την κατασκευαστική περίοδο και την περίοδο
λειτουργίας.

10. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (περιορισμοί και παραδοχές του χρηματοοικονομικού μοντέλου,
προβλέψεις ταμειακών ροών τουλάχιστον όση η διάρκεια του δανείου, αποτελέσματα, οικονομικές
καταστάσεις, εκτίμηση Καθαρής Παρούσας Αξίας έργου, και περιόδου αποπληρωμής, δείκτες
δανειακής κάλυψης, βασικά συμπεράσματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης) μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.
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Υπόδειγμα 3: Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το Αίτημα Χρηματοδότησης με πόρους του ΤΑΑ
Η Υ.Δ. δύναται να συμπληρωθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

→ Όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση υποβολής Αιτήματος Χρηματοδότησης καθώς και όλα τα υποβαλλόμενα
δικαιολογητικά, είναι ακριβή και αληθή.
→ Δεν έχουν υποβληθεί σε βάρος του φορέα της επένδυσης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του
Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
→ Οι ενισχυόμενες ενέργειες/δαπάνες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο Αίτημα Χρηματοδότησης δεν
έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς
πόρους (4).
→ Ο φορέας της επένδυσης δε βρίσκεται υπό πτώχευση, ή εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, ή διαδικασία
εξυγίανσης, ή ειδική εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει
υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή σε
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου.
→ Δεν εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής σύμφωνα με τα
αναγραφόμενα στο αρ. 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
→ Οι μέτοχοι του φορέα της επένδυσης παρέχουν ρητά τη συναίνεση και συγκατάθεσή τους για την νόμιμη
επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων
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προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της
Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για τη Προστασία Δεδομένων) [EEEE L 119 σελ.1-88] σε όλα τα στάδια
της υποβαλλόμενης αίτησης χρηματοδότησης για τους σκοπούς ολοκλήρωσης αυτής.
→ Ο φορέας της επένδυσης είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
και φόρων, εφόσον απαιτηθεί.
→ Δεν συντρέχουν για τον φορέα της επένδυσης ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου, οι λόγοι αποκλεισμού οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του νόμου 4412/2016, περί
συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

Ημερομηνία:

………./2022

Για την επιχείρηση/
-Ο-

Νόμιμος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα
επιχείρησης,
στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση μη ισχύος των αναφερόμενων στη συγκεκριμένη παράγραφο πρέπει να διαγραφεί ο όρος και υποβληθεί
ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται το πρόγραμμα και τα ποσά ενίσχυσης που έχουν ληφθεί.
(5) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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Υπόδειγμα 4: Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με αποκλειόμενες δραστηριότητες και συμμόρφωση του
επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία
Η Υ.Δ. δύναται να συμπληρωθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης (2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για χρηματοδότηση μέσω πόρων του
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας:
•
•
•

Υλοποιείται εντός της ελληνικής επικράτειας,
Δεν εμπίπτει στις αποκλειόμενες δραστηριότητες του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 159337ΕΞ2021
υπουργικής απόφασης
Συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Ημερομηνία:

………./2022

Για την επιχείρηση/
-Ο-

Νόμιμος Εκπρόσωπος
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(σφραγίδα
επιχείρησης,
στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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Υπόδειγμα 5: Υπεύθυνη Δήλωση De Minimis

Η Υ.Δ. δύναται να συμπληρωθεί σε ηλεκτρονική μορφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ(1):
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:

Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22

Ι. είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία “…..” και με ΑΦΜ ….. (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους
συντομίας, η “Εταιρεία”)
[ή σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης]
Ι. διατηρώ ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας ….. και με ΑΦΜ ….. (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους
συντομίας η “Επιχείρηση”)
και
ΙΙ. σχετικά με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και την αίτηση της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] προς την Τράπεζά σας για τη χορήγηση
δανείου (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “Δάνειο ΤΑΑ”) με κεφάλαια του “Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας”, καθώς και δανείου συγχρηματοδότησης από την Τράπεζά σας ή/και με διοργανωτή και διαχειριστή την
Τράπεζά σας (περαιτέρω στην παρούσα, και για λόγους συντομίας, το “Δάνειο Συγχρηματοδότησης”), με σκοπό αμφότερων
των Δανείου ΤΑΑ και Δανείου Συγχρηματοδότησης την μερική κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] σε
κεφάλαια για την χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της που αναφέρεται στ… ..... [ *] (περαιτέρω στην παρούσα, και
για λόγους συντομίας, το “Επενδυτικό Σχέδιο”), δηλώνω για λογαριασμό της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] τα εξής (εννοείται ότι
κάθε δήλωσή μου, διατυπωμένη σε πρώτο ενικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατωτέρω στην παρούσα Υ.Δ., δίδεται υπό
την ιδιότητά μου ως νόμιμου εκπροσώπου της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] και για λογαριασμό αυτής):

[*]

Συμπληρώνεται με σύντομη περιγραφή του χρηματοδοτούμενου επενδυτικού σχεδίου.
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α. Υποβάλλω την αίτηση χορήγησης του Δανείου ΤΑΑ προκειμένου να λάβω κρατική ενίσχυση ήσσονος σημασίας στο πλαίσιο
του Κανονισμού de minimis 1407/2013.
β. Η δραστηριότητα της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 1, παρ. 1 του
Κανονισμού.
γ. Σε περίπτωση μικτής δραστηριότητας (δηλαδή δραστηριοποίησης σε επιλέξιμους και σε μη επιλέξιμους προς ενίσχυση
τομείς), εφαρμόζω διακριτή λογιστική παρακολούθηση αυτών.
δ. Δεν εκκρεμεί κατά της Εταιρείας [ή Επιχείρησης] εντολή ανάκτησης ενισχύσεων κατόπιν προηγούμενης απόφασης της
Επιτροπής ή Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), με την οποία οι ενισχύσεις αυτές έχουν κηρυχθεί παράνομες και
ασυμβίβαστες προς την εσωτερική αγορά ούτε έχει κινηθεί η διαδικασία ανάκτησης κατά της Εταιρείας [ή Επιχείρησης].
ε. Σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης, συμφωνώ στη δημοσίευση των απαραίτητων στοιχείων της Εταιρείας [ή
Επιχείρησης] και της επένδυσης, εφόσον απαιτηθεί.
στ. Το Επενδυτικό Σχέδιο διασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των ευπαθών
ομάδων, ιδίως ως προς την προσβασιμότητα σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.
ζ. Αποδέχομαι οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων στοιχείων από τις αρμόδιες εθνικές ή
ενωσιακές αρχές, καθώς και τη διασταύρωση αυτών με τα στοιχεία που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα
δημοσίων υπηρεσιών και ασφαλιστικών οργανισμών.

Υπεύθυνη Δήλωση ληφθεισών ενισχύσεων ενιαίας επιχείρησης (de minimis 1407)
Α.1:
•

Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ανεξάρτητη επιχείρηση ή

•

Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση» από κοινού με άλλες επιχειρήσεις. (Στην έννοια της
«ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες και οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση]
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΚ 361/2003 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 .
Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις με
τις οποίες συνδέεται η Εταιρεία [ή Επιχείρηση]:

Πίνακας 1: Επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως «ενιαία επιχείρηση».

Στοιχεία Επιχείρησης

Επεξήγηση

ΑΑ Επιχείρησης

Ο αύξων αριθμός της επιχείρησης με την οποία η
αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια
περιλαμβάνονται και οι συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις)

Επωνυμία Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. Επιχείρησης
Κ.Α.Δ. Επιχείρησης
Ποσοστό Συμμετοχής

0-100

Επώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
Όνομα Νομίμου Εκπροσώπου
Πατρώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου
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Α.Φ.Μ. Νομίμου Εκπροσώπου
Έγγραφο Ταυτοποίησης Νομίμου Εκπροσώπου

Α.Δ.Τ. ή Ισοδύναμο

Θέση στην Επιχείρηση Νομίμου Εκπροσώπου

Για κάθε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την οποία δηλώνεται ότι η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση.

Α.2:
•

Το ύψος των ενισχύσεων που η Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως
ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει
έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο
προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης, βάσει καθεστώτος
de minimis.

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του καθεστώτος de minimis (πρόγραμμα, φορέας
επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό). Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην
υπεύθυνη δήλωση.
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Πίνακας 2: Επιχορηγήσεων de minimis
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ] ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ
Αφορά στην Εταιρεία [ή Επιχείρηση] καθώς και σε αυτές τις επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι
συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/ Δράση από
το/την οποίο/α η
επιχείρηση έχει
αποκτήσει έννομο
δικαίωμα λήψης της
ενίσχυσης (από
1/1/2016 και μετά)
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθμός Υπουργικής
Απόφασης Ένταξης
ή αριθμός
σύμβασης ή άλλου
εγγράφου με το
οποίο
τεκμηριώνεται η
λήψη του έννομου
δικαιώματος.

Ημ/νία Υπουργικής
Απόφασης Ένταξης
ή ημερομηνία
λήψης του έννομου
δικαιώματος.

Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει καταβληθεί
πραγματικά στην
επιχείρηση.
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Ημ/νία καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης.

Επωνυμία
Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ Δικαιούχου
της Ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης
ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το
σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια του οικείου οικονομικού έτους, όσο και
των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δ εν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου
ορίου που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας . Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν τροποποιήσεις των ανωτέρω αποφάσεων.

Α.3:
•

Το ύψος των ενισχύσεων για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες που η Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την
Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις), έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία
τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο της Πράξης βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος.

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για τις ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει οιουδήποτε άλλου καθεστώτος που δεν εμπίπτει
στις διατάξεις περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, χρονολογία ένταξης και ποσό) για τις ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες που πρόκειται να σωρευθούν με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας. Στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει λάβει
καμία ενίσχυση, θα το αναγράφει στην υπεύθυνη δήλωση.
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Πίνακας 3: Επιχορηγήσεων βάσει οποιουδήποτε άλλου (πλην de minimis) καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (πλην de minimis) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ [ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ] ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ, ΒΑΣΕΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αφορά στην Εταιρεία [ή Επιχείρηση] καθώς και σε αυτές τις επιχειρήσεις με τις οποίεςη Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι
συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/
Μέτρο/ Δράση από
το οποίο η
επιχείρηση έχει
αποκτήσει έννομο
δικαίωμα λήψης της
ενίσχυσης (από
1/1/2016 και μετά)
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθμός και
ημερομηνία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης/υπαγωγής
ή ημερομηνία
λήψης του έννομου
δικαιώματος

Ίδιες δαπάνες που
απετέλεσαν
αντικείμενο
ενίσχυσης δυνάμει
άλλου καθεστώτος

Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης/υπαγωγής.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγματικά στην
επιχείρηση.

Ημ/νία καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης.

Επωνυμία
Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ Δικαιούχου
της Ενίσχυσης.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της
ενίσχυσης
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Α.4:
•

Το ύψος των ενισχύσεων που έχει συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση, η οποία έχει υποβληθεί από την
Εταιρεία [ή Επιχείρηση] καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην
έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις) και βρίσκεται σε στάδιο
αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος
για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη
επιχορήγηση).

Στη δήλωση θα αναφέρονται τα στοιχεία για το ύψος των ενισχύσεων που έχουν συμπεριληφθεί σε επενδυτική πρόταση,
η οποία έχει υποβληθεί από την Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν
ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις) και
βρίσκεται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης, βάσει καθεστώτος de minimis ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες (πρόγραμμα, φορέας επιδότησης, ημερομηνία υποβολής αίτησης, αιτούμενη επιχορήγηση).

Πίνακας 4: αιτούμενων επιχορηγήσεων που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de
minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες
ΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ που βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης ή ένταξης βάσει καθεστώτος de minimis για οποιαδήποτε δαπάνη ή οιουδήποτε άλλου
καθεστώτος για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες.
Αφορά στην Εταιρεία [ή Επιχείρηση] καθώς και σε αυτές τις επιχειρήσεις με τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση
(στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επιχειρήσεις).
Πρόγραμμα/ Μέτρο/
Δράση στο οποίο/α η
επιχείρηση έχει
υποβάλλει πρόταση και
φορέας χορήγησης
ενίσχυσης

Ημ/νία Υποβολής
επενδυτικής πρότασης

Ποσό αιτούμενης δημόσιας
χρηματοδότησης

Επωνυμία Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ Δικαιούχου της
Ενίσχυσης.

Υπεύθυνη Δήλωση συγχωνεύσεων και ληφθεισών ενισχύσεων (de minimis 1407)

Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] προέρχεται από/συνδέεται με συγχώνευση ή εξαγορά ή διάσπαση εταιρειών (ισχύον
άρθ. 3 Κανονισμού 2013/1407 7). Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά ο παρακάτω πίνακας για
καθεμία από τις ως άνω επιχειρήσεις που συμμετείχαν στη συγχώνευση/εξαγορά/διάσπαση με την Εταιρεία [ή
Επιχείρηση]:

Στοιχεία Επιχείρησης

Επεξήγηση

7[…]8. Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί
σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος
σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
9. Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε
πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που
ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι
δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των
νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων

Περιγραφή σχέσης (συγχώνευση με
απορρόφηση ή σύσταση νέας, εξαγορά,
διάσπαση/μερική διάσπαση)
Εταιρείες που προέκυψαν
Επωνυμία κάθε Επιχείρησης
Α.Φ.Μ. κάθε Επιχείρησης
Κ.Α.Δ. κάθε Επιχείρησης

• Το ύψος των ενισχύσεων που η Εταιρεία [ή Επιχείρηση], καθώς και οι συγχωνευθείσες/εξαγορασθείσες/διασπασθείσες
επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον
οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το Δάνειο ΤΑΑ, βάσει
καθεστώτος de minimis Καν 2013/1407 είναι ως εξής:

Ενισχύσεις de minimis για τις οποίες η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και οι
συγχωνευθείσες/εξαγορασθείσες/διασπασθείσες επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης
Πρόγραμμα
/ Μέτρο/
Δράση από
το/την
οποίο/α η
επιχείρηση
έχει
αποκτήσει
έννομο
δικαίωμα
λήψης της
ενίσχυσης
και φορέας
χορήγησης
ενίσχυσης.

Αριθμός
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης* ή
αριθμός
σύμβασης ή
άλλου
εγγράφου
με το οποίο
τεκμηριώνετ
αι η λήψη
του έννομου
δικαιώματο
ς.

Ημ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματο
ς.

Ποσό
δημόσιας
χρημ/δότησ
ης που
αναγράφετα
ι στην
Απόφαση
Ένταξης.

Ποσό
Δημόσιας
Χρημ/δότ
ησης που
έχει
καταβληθ
εί
πραγματικ
ά στην
επιχείρησ
η.

Ημ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησ
ης.

Επωνυμία
Δικαιούχου
της
Ενίσχυσης.

ΑΦΜ
Δικαιούχου

*Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης
ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης

ή
•

Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] και οι συγχωνευθείσες/εξαγορασθείσες/διασπασθείσες επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει
απολύτως καμία ενίσχυση βάσει καθεστώτος de minimis Καν 2013/1407 κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον
οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δανειοδότησης.

•

Η Εταιρεία [ή Επιχείρηση] επίσης δηλώνει ότι ανήκει/δεν ανήκει στις επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες
γενικού οικονομικού συμφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης (Καν.2012/ 360).

Ημερομηνία:

……….20……
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Για την Εταιρεία [ή Επιχείρηση]
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος

(σφραγίδα-επωνυμία εταιρείας [ή Επιχείρησης],
ονοματεπώνυμο και ιδιόχειρη υπογραφή εκπροσώπου)

…………………………………
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Υπόδειγμα 6: Συμπλήρωση και αξιολόγηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου (αρχείο excel)
Θα παρασχεθεί από την ΕΤΕ κατόπιν υποβολής ολοκληρωμένης αίτησης (συμπεριλαμβανομένου του
συνόλου των λοιπών δικαιολογητικών).
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