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1 Επιτελικι Σφνοψθ 

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ (ΤΑΑ) ςτοχεφουν ςτθ χρθματοδότθςθ 

ςθμαντικϊν ιδιωτικϊν επενδφςεων, χρθματοδοτοφμενων κατά τουλάχιςτον με 50% από τα ίδια 

κεφάλαια των επενδυτϊν και δάνεια προερχόμενα από το εγχϊριο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, 

ι/και Ευρωπαϊκοφσ Χρθματοπιςτωτικοφσ Θεςμοφσ (ΕΤΕπ-Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, ΕΤΑΑ-

Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ). 

Τα δάνεια του ΤΑΑ παρζχονται ςε επιχειρθματικζσ προτάςεισ που προωκοφν τθν πράςινθ και 

ψθφιακι μετάβαςθ, κακϊσ και τθν καινοτομία, τισ οικονομίεσ κλίμακοσ και τισ εξαγωγζσ. Τα δάνεια 

κατευκφνονται ςε επενδυτικά ςχζδια που εμπίπτουν ςε πζντε κατθγορίεσ: α) ψθφιακόσ 

μεταςχθματιςμόσ, β) πράςινθ μετάβαςθ, γ) εξωςτρζφεια, δ) ανάπτυξθ οικονομιϊν κλίμακασ μζςω 

ςυνεργαςιϊν, εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων, ε) καινοτομία – ζρευνα & ανάπτυξθ.  

Τα δάνεια του ΤΑΑ, ςυγχρθματοδοτοφν ιδιωτικζσ επενδφςεισ εταιρειϊν κάκε μεγζκουσ μαηί με 

δανειακά κεφάλαια των τραπεηικϊν ιδρυμάτων που ςυνεργάηονται με το ΤΑΑ. Τα δάνεια του ΤΑΑ 

καλφπτουν κατά μζγιςτο βακμό το 50% του κόςτουσ κάκε επενδυτικοφ ςχεδίου, θ ιδιωτικι 

ςυμμετοχι, όπωσ τθν αποδζχεται το τραπεηικό ίδρυμα, τουλάχιςτον το 20%, ενϊ το τραπεηικό 

ίδρυμα κα δανειοδοτιςει τουλάχιςτον το 30%.  

Τα δάνεια του ΤΑΑ δφναται να ςυνδυάηονται με άλλα κακεςτϊτα κρατικϊν ενιςχφςεων, εφόςον 

επιτρζπεται ο εν λόγω ςυνδυαςμόσ από τα κακεςτϊτα κρατικϊν ενιςχφςεων και τθροφνται οι 

κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων περί ςϊρευςθσ των ενιςχφςεων. 

Τα τραπεηικά ιδρφματα αξιολογοφν τθν αξιοπιςτία του εκάςτοτε επενδυτι και τθ βιωςιμότθτα τθσ 

επζνδυςθσ, χωρίσ παρζμβαςθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ, ενϊ πιςτοποιθμζνοι ανεξάρτθτοι ελεγκτζσ 

αξιολογοφν τθν επιλεξιμότθτα των επενδφςεων ωσ προσ τισ απαιτιςεισ και τισ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ του Εκνικοφ Σχεδίου Ανάκαμψθσ και Ανκεκτικότθτασ (ΕΣΑΑ), ενϊ παράλλθλα ελζγχουν τθ 

ςυμμόρφωςθ με τουσ κατά περίπτωςθ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων (ΓΑΚ, De Minimis, κ.λπ.). 

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ επιλεξιμότθτασ των επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο 

χρθματοδότθςισ τουσ από τα δάνεια του ΤΑΑ προβλζπεται από τθ ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ 

(ΧΧΧ) και διενεργείται ςε δφο ςτάδια: 

α. Από το τραπεηικό ίδρυμα που υποδζχεται το υπό δανειοδότθςθ επενδυτικό ςχζδιο, το οποίο 

αξιολογεί τθ δυνατότθτα δανειοδότθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου ςφμφωνα με τραπεηικοφσ 

όρουσ.  

β. Από τον πιςτοποιθμζνο ανεξάρτθτο ελεγκτι, ο οποίοσ αξιολογεί τα παρακάτω, κατόπιν τθσ 

προζγκριςθ τθσ δανειοδότθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου από τθ δανειοδοτοφςα ΕΤ. 

Θ αξιολόγθςθ του πιςτοποιθμζνου ανεξάρτθτου ελεγκτι περιλαμβάνει: 

1. Τθν αξιολόγθςθ φπαρξθσ επιλζξιμου επενδυτικοφ ςχεδίου. 

2. Τθν αξιολόγθςθ τθσ επιλεξιμότθτασ του επενδυτικοφ ςχεδίου με τθν Αρχι μθ πρόκλθςθσ 

ςθμαντικισ βλάβθσ (Do No Significant Harm principle - DNSH). 

3. Τθν αξιολόγθςθ τθσ επιλεξιμότθτασ του επενδυτικοφ ςχεδίου ωσ προσ τουσ επενδυτικοφσ 

ςτόχουσ του δανειακοφ προγράμματοσ του ΤΑΑ, κακϊσ και τον υπολογιςμό τθσ 

ποςόςτωςθσ του δανείου ΤΑΑ επί του προχπολογιςμοφ του ΕΣ. Οι επενδυτικοί ςτόχοι είναι: 

i. πράςινθ μετάβαςθ, 

ii. ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ, 

iii. καινοτομία – ζρευνα & ανάπτυξθ, 
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iv. ανάπτυξθ οικονομιϊν κλίμακασ μζςω ςυνεργαςιϊν, εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων, 

v. εξωςτρζφεια. 

4. Τον χαρακτθριςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου ωσ προσ τθν παρζμβαςι του ςε ςχζςθ με τθν 

επίτευξθ των ςτόχων για τθν κλιματικι αλλαγι και των περιβαλλοντικϊν ςτόχων, κακϊσ και 

τθν παρζμβαςι του για τθ ςτιριξθ για τθν ψθφιακι μετάβαςθ. Όπωσ και τον υπολογιςμό 

τθσ ςυνειςφοράσ του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου ςτουσ πράςινουσ και 

ψθφιακοφσ ςτόχουσ (Green and Digital Tagged investment budget). 

5. Τθν αξιολόγθςθ ςυμβατότθτασ του παρεχόμενου επιτοκίου ωσ προσ τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ, 

ςτθν περίπτωςθ όπου το ηθτοφμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ είναι χαμθλότερο του 

επιτοκίου αναφοράσ, ωσ προσ τον κανονιςμό De Minimis 1407/2013 και τον Γενικό 

Απαλλακτικό Κανονιςμό 651/2014. 

Θ αξιολόγθςθ από τον πιςτοποιθμζνο ανεξάρτθτο ελεγκτι παρουςιάηεται ςχθματικά ςτο παρακάτω 

διάγραμμα. 

 

Τα παραπάνω ςθμεία ελζγχονται και αξιολογοφνται από πιςτοποιθμζνουσ ανεξάρτθτουσ ελεγκτζσ, 

οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο Πιςτοποιθμζνων Ανεξάρτθτων Ελεγκτϊν του 

Υπουργείου Οικονομικϊν. Κάκε πιςτοποιθμζνοσ ανεξάρτθτοσ ελεγκτισ που κα αναλαμβάνει τθν 

αξιολόγθςθ ενόσ επενδυτικοφ ςχεδίου κα ορίηεται από το Υπουργείο Οικονομικϊν ςφμφωνα με 

αλγόρικμο και εφόςον ο πιςτοποιθμζνοσ ανεξάρτθτοσ ελεγκτισ εξαςφαλίηει ότι δεν υφίςταται 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων με το τραπεηικό ίδρυμα και τον επενδυτι, κα αναλαμβάνει και κα 

διενεργεί τθν αξιολόγθςθ. 

Ο πιςτοποιθμζνοσ ανεξάρτθτοσ ελεγκτισ με βάςθ τθν αξιολόγθςθ που διενεργεί, ςυντάςςει ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ θ οποία υποβάλλεται ςτο τραπεηικό ίδρυμα και ςτο ΤΑΑ. 

Στθν παρακάτω ςφνοψθ παρουςιάηεται θ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων από τον 

πιςτοποιθμζνο ανεξάρτθτο ελεγκτι. Θ αξιολόγθςθ από τα τραπεηικά ιδρφματα γίνονται με δικι 

τουσ ευκφνθ και μεκοδολογία. Σθμειϊνεται ότι τα τραπεηικά ιδρφματα παραμζνουν ςυνυπεφκυνα 

για τθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ των χρθματοδοτικϊν πράξεων με τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ 

που ορίηονται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ κατά τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ δανειακισ ςφμβαςθσ, για 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ εν λόγω ςυμμόρφωςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του κάκε 

Αξιολόγθςθ φπαρξθσ επιλζξιμου επενδυτικοφ ςχεδίου 

Επιλζξιμεσ δαπάνεσ 

Αξιολόγθςθ επιλεξιμότθτασ με βάςθ τθ ςυμμόρφωςθ με τθν Αρχι μθ πρόκλθςθσ 
ςθμαντικισ βλάβθσ  (DNSH) 
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επενδυτικοφ ςχεδίου και για τθ λιψθ κατάλλθλων διορκωτικϊν μζτρων, ανάλογα με τθν 

περίπτωςθ. 

1.1 Απαιτιςεισ τεκμθρίωςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου από τον επενδυτι 

Ο επενδυτισ κα πρζπει να τεκμθριϊνει ςτον φάκελο του επενδυτικοφ ςχεδίου που υποβάλει ςτο 

τραπεηικό ίδρυμα κατ’ ελάχιςτον τα ηθτοφμενα ζγγραφα και τεκμιρια, ςφμφωνα με τθν ςχετικι 

Υπουργικι Απόφαςθ (ΧΧΧ). 

1.2 Απαιτιςεισ τεκμθρίωςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου από τραπεηικό ίδρυμα 

Το τραπεηικό ίδρυμα κα πρζπει να παρζχει ςτον πιςτοποιθμζνο ανεξάρτθτο ελεγκτι κατ’ ελάχιςτον 

τα παρακάτω ςτοιχεία τθσ αξιολόγθςθσ που διενζργθςε το τραπεηικό ίδρυμα ςχετικά με το 

επενδυτικό ςχζδιο, ζτςι ϊςτε να είναι δυνατι θ αξιολόγθςθ ςυμβατότθτασ με τουσ κανόνεσ 

κρατικϊν ενιςχφςεων: 

1. Προζγκριςθ τθσ δανειοδότθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου από δάνειο του ΤΑΑ, όπου κα 

αναφζρονται οι όροι δανειςμοφ (φψοσ του δανείου, επιτόκιο, περίοδοσ, περίοδοσ χάριτοσ, 

κ.λπ.).  

2. Αναφορά ςτο ςυνολικό χρθματοδοτικό ςχιμα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ιδίασ 

ςυμμετοχισ του επενδυτι, όπωσ τθν αποδζχεται το τραπεηικό ίδρυμα. 

3. Πρόςφατθ αξιολόγθςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, είτε από αναγνωριςμζνο 

οργανιςμό αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ (Credit Rating Agency), είτε από το 

τραπεηικό ίδρυμα που κα παρζχει τθ δανειακι χρθματοδότθςθ, με ζναν από τουσ 

χαρακτθριςμοφσ: AAA-A, BBB, BB, B, CCC και κάτω. 

4. Αξιολόγθςθ των εξαςφαλίςεων του επενδυτι από το τραπεηικό ίδρυμα που κα παρζχει τθ 

δανειακι χρθματοδότθςθ, με ζναν από τουσ χαρακτθριςμοφσ: Υψηλές εξασφαλίσεις, 

Συνήθεις εξασφαλίσεις, Χαμηλές εξασφαλίσεις. 

1.3 Αξιολόγθςθ φπαρξθσ επιλζξιμου επενδυτικοφ ςχεδίου 

Το επενδυτικό ςχζδιο αξιολογείται ωσ προσ τθν φπαρξθ επιλζξιμθσ επζνδυςθσ, με βάςθ τον 

κατάλογο αποκλειόμενων δραςτθριοτιτων και τισ επιλζξιμεσ επενδυτικζσ δαπάνεσ ςφμφωνα με τθν 

ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ.  

Οι αποκλειόμενεσ δραςτθριότθτεσ για χρθματοδότθςθ μζςω των δανείων του ΤΑΑ είναι: 

1. Δραςτθριότθτεσ που απαγορεφονται από τθν κείμενθ εκνικι νομοκεςία.  

2. Δραςτθριότθτεσ που περιορίηουν τα ατομικά δικαιϊματα και τισ ατομικζσ ελευκερίεσ ι 

παραβιάηουν τα ανκρϊπινα δικαιϊματα. 

3. Στον τομζα των αμυντικϊν δραςτθριοτιτων, θ χριςθ, ανάπτυξθ ι παραγωγι προϊόντων και 

τεχνολογιϊν που απαγορεφονται από το ιςχφον διεκνζσ δίκαιο. 

4. Προϊόντα και δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με τον καπνό (παραγωγι, διανομι, 

μεταποίθςθ και εμπόριο). 

5. Δραςτθριότθτεσ που εξαιροφνται από τθ χρθματοδότθςθ ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ 

του κανονιςμοφ Horizon Europe. 

6. Τυχερά παιχνίδια (δραςτθριότθτεσ παραγωγισ, καταςκευισ, διανομισ, μεταποίθςθσ, 

εμπορίου ι λογιςμικοφ).  

7. Εμπόριο του ςεξ και ςυναφείσ υποδομζσ, υπθρεςίεσ και μζςα.  

8. Δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ηϊντα ηϊα για πειραματικοφσ και επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ, 

εφόςον δεν υπάρχει εγγφθςθ για τθ ςυμμόρφωςθ με τθν ςχετικι Ευρωπαϊκι Σφμβαςθ. 
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9. Δραςτθριότθτα ανάπτυξθσ ακινιτων, ωςτόςο, οι δραςτθριότθτεσ ςτον τομζα των ακινιτων 

που ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ του ΤΑΑ και εντάςςονται ςε ζναν εκ των πζντε πυλϊνων 

του δανειακοφ προγράμματοσ του ΤΑΑ, είναι επιλζξιμεσ. 

10. Χρθματοπιςτωτικζσ δραςτθριότθτεσ που αποςκοποφν ςε εκποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων 

κακϊσ και δραςτθριότθτεσ Τραπεηικϊν ιδρυμάτων και ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων. 

11. Παροπλιςμόσ, λειτουργία, προςαρμογι ι καταςκευι πυρθνικϊν ςτακμϊν 

θλεκτροπαραγωγισ. 

12. Επενδφςεισ που ςχετίηονται με τθν εξόρυξθ ι τθν εξαγωγι, επεξεργαςία, διανομι, 

αποκικευςθ ι καφςθ ςτερεϊν ορυκτϊν καυςίμων και πετρελαίου, κακϊσ και επενδφςεισ 

που ςχετίηονται με τθν άντλθςθ φυςικοφ αερίου. Ιςχφουν ςυγκεκριμζνεσ εξαιρζςεισ1.  

13. Επενδφςεισ ςε εγκαταςτάςεισ για τθν υγειονομικι ταφι αποβλιτων. Ιςχφουν 

ςυγκεκριμζνεσ εξαιρζςεισ1. 

14. Επενδφςεισ ςε μονάδεσ μθχανικισ-βιολογικισ επεξεργαςίασ (ΜΒΕ Ιςχφουν ςυγκεκριμζνεσ 

εξαιρζςεισ1. 

15. Επενδφςεισ ςε αποτεφρωτιρεσ για τθν επεξεργαςία αποβλιτων. Ιςχφουν ςυγκεκριμζνεσ 

εξαιρζςεισ1. 

Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ που δφναται να περιλαμβάνονται ςτα επενδυτικά ςχζδια των δανείων του 

ΤΑΑ είναι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ και περιλαμβάνουν: 

1. Γιπεδα αγορά, Γιπεδα χριςθ (αποςβζςεισ/μιςκϊςεισ), Διαμόρφωςθ γθπζδων 

2. Κτιρια αγορά / καταςκευι, Κτιρια χριςθ (αποςβζςεισ/μιςκϊςεισ) 

3. Εξοπλιςμόσ αγορά / καταςκευι, Εξοπλιςμόσ χριςθ (αποςβζςεισ/μιςκϊςεισ) 

4. Οχιματα αγορά, Οχιματα χριςθ (αποςβζςεισ/μιςκϊςεισ) 

5. Άυλα αγορά / καταςκευι, Άυλα χριςθ (αποςβζςεισ/ςυνδρομζσ) 

6. Μιςκοδοςία ςυνδεδεμζνθ με το επενδυτικό ςχζδιο (όπωσ προβλζπεται από τον ΓΑΚ2)  

7. Μετακινιςεισ / εξοδολόγια 

8. Υπθρεςίεσ τρίτων 

9. Αναλϊςιμα 

10. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενζργεια, ςυντιρθςθ, μιςκϊματα, ζξοδα διοίκθςθσ, αςφάλιςθ 

κ.λπ.) 

11. Κόςτοσ κεφαλαίων 

12. Κεφάλαιο κίνθςθσ (δαπάνεσ λειτουργίασ, δαπάνεσ ςχετικζσ με το ςυναλλακτικό κφκλωμα 

τθσ επιχείρθςθσ, ΦΠΑ, κ.λπ.) 

13. Δαπάνεσ προϊκθςθσ και επικοινωνίασ (Marketing) 

Σθμειϊνεται ότι: 

α. Θ αγορά γθπζδου είναι επιλζξιμθ εφόςον είναι ςυνυφαςμζνθ με το επενδυτικό ςχζδιο και 

δεν ξεπερνά το 30% των επιλζξιμων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου.  

β. Το άκροιςμα του κεφαλαίου κίνθςθσ και των δαπανϊν προϊκθςθσ και επικοινωνίασ δεν 

μποροφν να ξεπερνοφν το 30% των επιλζξιμων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

                                                             
1
 Κανονιςμόσ 2021/523: Παράρτθμα V (B. Αποκλειόμενεσ δραςτθριότθτεσ): https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EL  

2
 Γενικόσ Απαλλακτικόσ Κανονιςμόσ: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EL  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0523&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EL
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1.4 Αξιολόγθςθ επιλεξιμότθτασ επενδυτικοφ ςχεδίου με βάςθ τθν 

ςυμμόρφωςι του με τθν Αρχι μθ πρόκλθςθσ ςθμαντικισ βλάβθσ (DNSH 

Principle) 

Ελζγχεται θ φπαρξθ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ από τον επενδυτι ςτθν οποία αναφζρεται ότι το 

επενδυτικό ςχζδιο ζχει λάβει υπόψθ τισ απαιτιςεισ και ςυμμορφϊνεται με τθν Εκνικι και 

Ευρωπαϊκι νομοκεςία για το περιβάλλον. 

Ελζγχεται θ πρόβλεψθ ςυμμόρφωςθσ τθσ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ του επενδυτικοφ ςχεδίου με 

τα κριτιρια «μθ πρόκλθςθσ ςθμαντικισ βλάβθσ», όπωσ τεκμθριϊνεται είτε: 

α. Σε Μελζτθ ςυμμόρφωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου με τθν αρχι τθσ «μθ πρόκλθςθσ 

ςθμαντικισ βλάβθσ (Do No Significant Harm ι DNSH principle)», θ οποία ζχει εκπονθκεί από 

εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ / μθχανικοφσ. 

β. Σε Υπεφκυνθ Διλωςθ του επενδυτι. 

Για επενδυτικά ςχζδια με προχπολογιςμό που υπερβαίνει το όριο των 10 εκατ. ευρϊ ελζγχεται θ 

φπαρξθ μελζτθσ ελζγχου βιωςιμότθτασ (Sustainability Proofing) τθσ επενδυτικισ δραςτθριότθτασ 

του επενδυτικοφ ςχεδίου ςτο πλαίςιο του κανονιςμοφ InvestEU, ςφμφωνα με τα κριτιρια για τθν 

ανκεκτικότθτα ζναντι τθσ κλιματικισ αλλαγισ και τθν κλιματικι ουδετερότθτα, όπωσ περιγράφεται 

ςτο ζγγραφο τεχνικισ κακοδιγθςθσ ςχετικά τον ζλεγχο βιωςιμότθτασ για το ταμείο InvestEU3. Στθν 

περίπτωςθ αυτι, απαιτείται θ μελζτθ ςυμμόρφωςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου με τθν αρχι τθσ «μθ 

πρόκλθςθσ ςθμαντικισ βλάβθσ (Do No Significant Harm ι DNSH principle)», θ οποία ζχει εκπονθκεί 

από εξειδικευμζνουσ ςυμβοφλουσ / μθχανικοφσ, θ οποία πρζπει να περιλαμβάνει τθν περίλθψθ του 

ελζγχου βιωςιμότθτασ. 

1.5 Αξιολόγθςθ επιλεξιμότθτασ επενδυτικοφ ςχεδίου με τουσ ςτόχουσ του 

ΕΣΑΑ και κακοριςμόσ του φψουσ του δανείου ΤΑΑ 

Το φψοσ τθσ χρθματοδότθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίηεται 

ςφμφωνα με τθν φπαρξθ προχπολογιςμοφ επιλζξιμων επενδυτικϊν δαπανϊν ςτουσ 5 πυλϊνεσ του 

δανειακοφ προγράμματοσ του ΤΑΑ κακϊσ και τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων ανά πυλϊνα, 

ςφμφωνα με τθν ςχετικι Υπουργικι Απόφαςθ). 

Α – Επενδυτικά ςχζδια πράςινησ μετάβαςησ 

Φπαρξθ προχπολογιςμοφ επενδφςεων πράςινθσ μετάβαςθσ, οι οποίεσ ςυνειςφζρουν ςτουσ πράςινουσ ςτόχουσ (green 
tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιςτον ςτο 40% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
Ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ επενδφςεων πράςινθσ μετάβαςθσ, οι οποίεσ ςυνειςφζρουν 
ςτουσ πράςινουσ ςτόχουσ (green tagging) του ΕΣΑΑ, ωσ ποςοςτό του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

40%  70% 100% 

Αντίςτοιχθ ποςόςτωςθ δανείου ΤΑΑ επί του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 30% 40% 50% 

Β - Επενδυτικά ςχζδια ψηφιακοφ μεταςχηματιςμοφ 

Φπαρξθ προχπολογιςμοφ επενδφςεων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, οι οποίεσ ςυνειςφζρουν ςτουσ ψθφιακοφσ ςτόχουσ 
(digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιςτον ςτο 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

Ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ επενδφςεων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, οι οποίεσ 
ςυνειςφζρουν ςτουσ ψθφιακοφσ ςτόχουσ (digital tagging) του ΕΣΑΑ, ωσ ποςοςτό του 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

20% 40% 100% 

Αντίςτοιχθ ποςόςτωςθ δανείου ΤΑΑ επί του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 30% 40% 50% 

Γ - Επενδυτικά ςχζδια καινοτομίασ  – ζρευνασ & ανάπτυξησ 

                                                             
3
 Ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ ςχετικά με τεχνικι κακοδιγθςθ όςον αφορά τον ζλεγχο βιωςιμότθτασ για το ταμείο InvestEU 

-  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0713(02)&from=EN) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0713(02)&from=EN)
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Κάλυψθ επιλεξιμότθτασ ενόσ τουλάχιςτον δείκτθ καινοτομίασ – ζρευνασ & ανάπτυξθσ και ταυτόχρονα φπαρξθ ελάχιςτου 
προχπολογιςμοφ επενδφςεων καινοτομίασ – ζρευνασ & ανάπτυξθσ τουλάχιςτον ςτο 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 
του επενδυτικοφ ςχεδίου 
Ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ επενδφςεων καινοτομίασ – ζρευνασ & ανάπτυξθσ ωσ 
ποςοςτό του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

20% 40% 100% 

Αντίςτοιχθ ποςόςτωςθ δανείου ΤΑΑ επί του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 30% 40% 50% 

Δ – Επενδυτικά ςχζδια ανάπτυξησ οικονομιϊν κλίμακασ μζςω ςυνεργαςιϊν, εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων 

Φπαρξθ υφιςτάμενθσ ι νζασ ςυνεργαςίασ, είτε δθμιουργία νζου ςχιματοσ που 
προκφπτει από εξαγορά / ςυγχϊνευςθ. 

Υφιςτάμενεσ 
ςυνεργαςίεσ 

Νζεσ 
ςυνεργαςίεσ 
και εξαγορζσ / 
ςυγχωνεφςεισ 

Αντίςτοιχθ ποςόςτωςθ δανείου ΤΑΑ επί του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεϋδιου 30% 40% 

Ε – Επενδυτικά ςχζδια εξωςτρζφειασ 

Φπαρξθ εναλλακτικά: 
α. Μζςου όρου υφιςτάμενθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ επενδυτι τουλάχιςτον ςτο 20% του κφκλου εργαςιϊν 

(οικονομικά ςτοιχεία προθγοφμενθσ τριετίασ) 
β. Ελάχιςτου προχπολογιςμοφ εξαγωγϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου τουλάχιςτον ςτο 20% των προβλεπόμενων ςυνολικϊν 

εςόδων του επενδυτικοφ ςχεδίου (μελζτθ βιωςιμότθτασ) 
Εναλλακτικά: 
α. Ελάχιςτοσ μζςοσ όροσ υφιςτάμενθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ επενδυτι ωσ 

ποςοςτό του κφκλου εργαςιϊν ((οικονομικά ςτοιχεία τριετίασ) 
β. Ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ εξαγωγϊν επενδυτικοφ ςχεδίου ωσ ποςοςτό των 

προβλεπόμενων ςυνολικϊν εςόδων του επενδυτικοφ ςχεδίου (μελζτθ 
βιωςιμότθτασ) 

20% 40% 60% 

Αντίςτοιχθ ποςόςτωςθ δανείου ΤΑΑ επί του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 30% 40% 50% 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τουριςτικϊν επενδφςεων ςφνκετων τουριςτικϊν καταλυμάτων και ςυγκροτθμάτων τουριςτικϊν 
κατοικιϊν, θ ποςόςτωςθ δανείου ΤΑΑ επί του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου ανζρχεται αυτοτελϊσ ςτο 40%, 
ανεξαρτιτωσ οικονομικϊν ςτοιχείων του επενδυτι ι προβλζψεων εςόδων του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Σθμειϊνεται ότι ςτθν περίπτωςθ όπου ζνα επενδυτικό ςχζδιο είναι επιλζξιμο ςε παραπάνω από 

ζναν πυλϊνα, οι ποςοςτϊςεισ των πυλϊνων ακροίηονται, το δε άκροιςμα δεν μπορεί να υπερβεί το 

50%. 

Τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ ανά πυλϊνα του δανειακοφ προγράμματοσ του ΤΑΑ είναι: 

Πυλϊνασ δανειακοφ 
προγράμματοσ ΤΑΑ 

Κριτήρια επιλεξιμότητασ επενδυτικοφ ςχεδίου 

Πράςινθ μετάβαςθ,  
Φπαρξθ προχπολογιςμοφ επενδφςεων πράςινθσ μετάβαςθσ, οι οποίεσ ςυνειςφζρουν ςτουσ 
πράςινουσ ςτόχουσ (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιςτον ςτο 40% του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ 
Φπαρξθ προχπολογιςμοφ επενδφςεων ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, οι οποίεσ 
ςυνειςφζρουν ςτουσ ψθφιακοφσ ςτόχουσ (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιςτον ςτο 20% 
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

Καινοτομία, ζρευνα & 
ανάπτυξθ 

Κάλυψθ επιλεξιμότθτασ ενόσ τουλάχιςτον δείκτθ καινοτομίασ – ζρευνασ & ανάπτυξθσ και 
ταυτόχρονα φπαρξθ ελάχιςτου προχπολογιςμοφ επενδφςεων καινοτομίασ – ζρευνασ & 
ανάπτυξθσ τουλάχιςτον ςτο 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του ΕΣ. Οι δείκτεσ είναι: 

Δείκτεσ Καινοτομίασ: 

 Χρθματοδότθςθ διδακτορικϊν ερευνθτϊν επιςτθμϊν, τεχνολογίασ, μθχανικισ και 
μακθματικϊν (STEM) από το ΕΣ 

 Ποςοςτό των νζων κζςεων εργαςίασ STEM ωσ προσ το ςφνολο των νζων κζςεων 
εργαςίασ που δθμιουργεί το ΕΣ 

 Επενδυτικό ςχζδιο μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ με το οποίο δθμιουργείται νζο προϊόν 
(όχι νζο brand) 

 Επενδυτικο ςχζδιο μικρομεςαίασ επιχείρθςθσ με το οποίο δθμιουργείται νζα υπθρεςία 
(όχι νζο brand) 

 Το επενδυτικό ςχζδιο προβλζπει δαπάνεσ κατοχφρωςθσ trademark ςε μια χϊρα του 
ςυςτιματοσ MADRID, εφόςον δθμιουργεί νζο προϊόν ι νζα υπθρεςία 

 Το επενδυτικό ςχζδιο προβλζπει δαπάνεσ κατοχφρωςθσ design ςε μια χϊρα του 
ςυςτιματοσ HAGUE  

 Ποςοςτό πωλιςεων ςτο εξωτερικό προϊόντων από το επενδυτικό ςχζδιο ςτισ 
κατθγορίεσ ΚΑΔ 21, 26, 27, 28, 29 και 30 
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Πυλϊνασ δανειακοφ 
προγράμματοσ ΤΑΑ 

Κριτήρια επιλεξιμότητασ επενδυτικοφ ςχεδίου 

 Ποςοςτό πωλιςεων ςτο εξωτερικό υπθρεςιϊν από το επενδυτικό ςχζδιο ςτισ 
κατθγορίεσ ΚΑΔ 58.2, 62, 63, 71.2 και 72 

Δείκτεσ Ζρευνασ & Ανάπτυξθσ: 

 Το αντικείμενο τθσ ζρευνασ κα πρζπει να ςχετίηεται με τισ κεματικζσ ενότθτεσ του 
Horizon Europe 

 Το αντικείμενο τθσ ζρευνασ κα πρζπει να ςχετίηεται με τισ κεματικζσ ενότθτεσ τθσ 
ςτρατθγικισ ευφυοφσ εξειδίκευςθσ τθσ Ελλάδασ (RIS3) 

 Το επενδυτικό ςχζδιο προβλζπει τθ διεξαγωγι ςυςτθματικισ βιομθχανικισ ζρευνασ ι / 
και πειραματικισ ανάπτυξθσ. 

 Το επενδυτικό ςχζδιο προβλζπει τθ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ από ζμπειρθ ερευνθτικι 
ομάδα με πολυετι εμπειρία ςτο αντικείμενο του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

 Το αντικείμενο τθσ ζρευνασ ςτοχεφει ςτθν δθμιουργία νζων προϊόντων / υπθρεςιϊν ι 
τθ ςθμαντικι βελτίωςθ υφιςτάμενων προϊόντων / υπθρεςιϊν. 

 Το αντικείμενο τθσ ζρευνασ ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία νζων ι ςτθ ςθμαντικι βελτίωςθ 
υφιςταμζνων μεκόδων παραγωγισ, διάκεςθσ και εφαρμογισ των προϊόντων  / 
υπθρεςιϊν. 

 Ο επενδυτισ ι / και οι κφριοι ερευνθτζσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ ζχουν ςυμμετάςχει ςε 
ερευνθτικά προγράμματα που ςυγχρθματοδοτοφνται από το Ελλθνικό δθμόςιο ι τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι ι από άλλθ χϊρα του ΟΟΣΑ κατά τθν πενταετία πριν τθν αίτθςθ 
δανειοδότθςθσ. 

 Ο επενδυτισ ζχει λάβει βεβαιϊςεισ δαπανϊν επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ 
από τθν ΓΓΕΚ (πρϊθν ΓΓΕΤ), κατά τθν πενταετία πριν τθν αίτθςθ δανειοδότθςθσ, ςτισ 
οποίεσ περιλαμβάνονται δαπάνεσ των κυρίων ερευνθτϊν τθσ ερευνθτικισ ομάδασ. 

 Το επενδυτικό ςχζδιο προβλζπει δαπάνεσ κατοχφρωςθσ ευρεςιτεχνίασ ςε μια χϊρα του 
ςυςτιματοσ PCT 

Ανάπτυξθ οικονομιϊν 
κλίμακασ μζςω ςυνεργαςιϊν, 
εξαγορϊν και ςυγχωνεφςεων 

Φπαρξθ υφιςτάμενθσ ι νζασ ςυνεργαςίασ, είτε δθμιουργία νζου ςχιματοσ που προκφπτει 
από εξαγορά / ςυγχϊνευςθ. Ωσ ςυνεργαςία νοείται θ δραςτθριότθτα που διζπεται από 
μακροχρόνιεσ (με ςυμβατικι ι πραγματικι διάρκεια μεγαλφτερθ τθσ πενταετίασ) 
δεςμευτικοφ χαρακτιρα ςυμβάςεισ ςυνεργαςίασ μεταξφ μθ-ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων 
με ςκοπό τθν από κοινοφ προϊκθςθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων (προμθκευτικζσ 
ςυνεργαςίεσ, εξαγωγικζσ ςυνεργαςίεσ, ςυμβολαιακι γεωργία, δικαιόχρθςθ (franchise), 
κοινά ζργα ζρευνασ και ανάπτυξθσ, μεταξφ άλλων), είτε με τθ δθμιουργία νομικϊν 
προςϊπων με τισ ίδιεσ ανωτζρω επιδιϊξεισ (κοινοπραξίεσ, ςυνεταιριςμοί, οργανϊςεισ και 
ομάδεσ παραγωγϊν ανεξαρτιτωσ νομικοφ τφπου, μεταξφ άλλων). 

Θ επιλεξιμότθτα των επενδυτικϊν ςχεδίων κακορίηεται ωσ εξισ:  

Συνεργαςίεσ (υφιςτάμενεσ) 

 Το επενδυτικό ςχζδιο περιλαμβάνει δζςμευςθ του επενδυτι ότι κα ςυνεχίςει να 
μετζχει ςε υφιςτάμενο ςυνεργατικό ςχθματιςμό μεταξφ μθ-ςυνδεδεμζνων 
επιχειριςεων, τουλάχιςτον κατά τθν επόμενθ πενταετία. 

 Ο μζςοσ ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν 
ςυνεργαςία κατά τα τρία (3) προθγοφμενα ζτθ, είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά 
50% του κφκλου εργαςιϊν του νομικοφ προςϊπου με τον μεγαλφτερο μζςο κφκλο 
εργαςιϊν μεταξφ των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν ςυνεργαςία κατά τθν ίδια 
περίοδο. 

 Τουλάχιςτον το 20% των επιλζξιμων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου αφοροφν τισ 
επενδυτικζσ δαπάνεσ που γίνονται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ. 

Συνεργαςίεσ (νζεσ) 

 Το επενδυτικό ςχζδιο περιλαμβάνει δζςμευςθ του επενδυτι ότι κα ςυμμετζχει ςε νζο 
ςυνεργατικό ςχθματιςμό μεταξφ μθ-ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων, τουλάχιςτον κατά 
τθν επόμενθ πενταετία.  

 Ο μζςοσ ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν 
ςυνεργαςία κατά τα τρία (3) προθγοφμενα ζτθ, είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά 
50% του κφκλου εργαςιϊν του νομικοφ προςϊπου με τον μεγαλφτερο μζςο κφκλο 
εργαςιϊν μεταξφ των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν ςυνεργαςία κατά τθν ίδια 
περίοδο. 

 Τουλάχιςτον το 20% των επιλζξιμων δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου αφοροφν τισ 
επενδυτικζσ δαπάνεσ που γίνονται ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ. 

Εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ 

 Το επενδυτικό ςχζδιο περιλαμβάνει νζο ςχιμα, το οποίο προκφπτει από εξαγορά ι 
ςυγχϊνευςθ θ οποία ολοκλθρϊκθκε κατόπιν τθσ δθμοςίευςθσ τθσ Υπουργικισ 
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Πυλϊνασ δανειακοφ 
προγράμματοσ ΤΑΑ 

Κριτήρια επιλεξιμότητασ επενδυτικοφ ςχεδίου 

Απόφαςθσ.  

 Ο μζςοσ ςυνολικόσ κφκλοσ εργαςιϊν των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν 
ςυγχϊνευςθ ι εξαγορά κατά τα τρία (3) προθγοφμενα ζτθ είναι μεγαλφτεροσ κατά 
τουλάχιςτον 50% του κφκλου εργαςιϊν του νομικοφ προςϊπου με το μεγαλφτερο μζςο 
κφκλο εργαςιϊν μεταξφ των νομικϊν προςϊπων που μετζχουν ςτθν εξαγορά ι 
ςυγχϊνευςθ κατά τθν ίδια περίοδο.   

Εξωςτρζφεια 

Θ επιλεξιμότθτα των επενδυτικϊν ςχεδίων κακορίηεται με τθν φπαρξθ εναλλακτικά: 

α. Μζςου όρου υφιςτάμενθσ εξαγωγικισ δραςτθριότθτασ επενδυτι τουλάχιςτον ςτο 20% 
του κφκλου εργαςιϊν του. Εξετάηονται τα οικονομικά ςτοιχεία τριετίασ του επενδυτι, 
εναλλακτικά το μερίδιο του κφκλου εργαςιϊν το οποίο πραγματοποιείται με πιςτωτικζσ 
κάρτεσ εξωτερικοφ ι εμβάςματα. 

β. Ελάχιςτου προχπολογιςμοφ εξαγωγϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου τουλάχιςτον ςτο 20% 
των προβλεπόμενων ςυνολικϊν εςόδων του επενδυτικοφ ςχεδίου (μελζτθ βιωςιμότθτασ)  

Αυτοτελϊσ, είναι επιλζξιμα τα επενδυτικά ςχζδια τουριςτικϊν επενδφςεων ςφνκετων 
τουριςτικϊν καταλυμάτων κακϊσ και ςυγκροτθμάτων τουριςτικϊν κατοικιϊν (τουλάχιςτον 
5 ανεξάρτθτων τουριςτικϊν κατοικιϊν) 

1.6 Αξιολόγθςθ χαρακτθριςμοφ επενδυτικοφ ςχεδίου ωσ προσ τθν παρζμβαςι 

του ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ των πράςινων και ψθφιακϊν ςτόχων, 

υπολογιςμόσ ςυνειςφοράσ 

Κάκε επζνδυςθ που υποβάλλεται για τθν παροχι δανείου ΤΑΑ, κα πρζπει να αποτυπϊςει τι 

ποςοςτό του προχπολογιςμοφ του κα διατεκεί ςε δαπάνεσ: 

α. Πράςινθσ μετάβαςθσ, οι οποίεσ κα πρζπει να αντιςτοιχθκοφν με ζνα ι παραπάνω πεδία 

παρζμβαςθσ του πίνακα του παραρτιματοσ VI του κανονιςμοφ ςχετικά με τθ κζςπιςθ του 

μθχανιςμοφ ανάκαμψθσ και ανκεκτικότθτασ4. 

β. Ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ, οι οποίεσ κα πρζπει να αντιςτοιχθκοφν με ζνα ι 

περιςςότερα πεδία παρζμβαςθσ του πίνακα του Παραρτιματοσ VII του Ευρωπαϊκοφ 

Κανονιςμοφ 2021/241 ςχετικά με τθ κζςπιςθ του μθχανιςμοφ ανάκαμψθσ και 

ανκεκτικότθτασ5. 

Για αυτι τθν αξιολόγθςθ και τον ςχετικό υπολογιςμό τθσ ςυνειςφοράσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

ςτουσ πράςινουσ ςτόχουσ του ΕΣΑΑ, χρθςιμοποιείται το Παράρτθμα VI του Ευρωπαϊκοφ 

Κανονιςμοφ 2021/241 προςαρμοςμζνο να περιλαμβάνει μόνο τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ που 

ςχετίηονται με τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Στθ ςυνζχεια ο επιμζρουσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ 

των δαπανϊν πράςινθσ μετάβαςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου πολλαπλαςιάηεται με τα ποςοςτά του 

προςαρμοςμζνου πίνακα παρεμβάςεων, ϊςτε να υπολογιςτεί θ επιμζρουσ ςυνειςφορά. Θ 

ςυνολικι ςυνειςφορά του επενδυτικοφ ςχεδίου είναι το άκροιςμα των επιμζρουσ ςυνειςφορϊν. 

Για αυτι τθν αξιολόγθςθ και τον ςχετικό υπολογιςμό τθσ ςυνειςφοράσ του επενδυτικοφ ςχεδίου 

ςτουσ ψθφιακοφσ ςτόχουσ του ΕΣΑΑ, χρθςιμοποιείται το Παράρτθμα VII του Ευρωπαϊκοφ 

Κανονιςμοφ 2021/241 προςαρμοςμζνο να περιλαμβάνει μόνο τισ περιοχζσ παρζμβαςθσ που 

ςχετίηονται με τισ ιδιωτικζσ επιχειριςεισ. Στθ ςυνζχεια ο επιμζρουσ προχπολογιςμόσ των 

επιλζξιμων δαπανϊν ψθφιακοφ μεταςχθματιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου πολλαπλαςιάηεται με 

τα ποςοςτά του προςαρμοςμζνου πίνακα παρεμβάςεων, ϊςτε να υπολογιςτεί θ επιμζρουσ 

ςυνειςφορά. Θ ςυνολικι ςυνειςφορά του επενδυτικοφ ςχεδίου είναι το άκροιςμα των επιμζρουσ 

ςυνειςφορϊν. 

                                                             
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN  

5
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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1.7 Αξιολόγθςθ ςυμβατότθτασ του παρεχόμενου επιτοκίου ωσ προσ τισ 

κρατικζσ ενιςχφςεισ 

Το επενδυτικό ςχζδιο αξιολογείται ωσ προσ τθ ςυμβατότθτα με το πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων. 

Καταρχιν εξετάηεται εάν το ηθτοφμενο επιτόκιο από το επενδυτικό ςχζδιο είναι ίςο ι μεγαλφτερο 

από το επιτόκιο αναφοράσ (reference rate), όπωσ ορίηεται ςτθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ (2008 / 

C 14/02), του επενδυτικοφ ςχεδίου. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ κρατικϊν 

ενιςχφςεων, το δάνειο του ΤΑΑ δεν αποτελεί κρατικι ενίςχυςθ και ολοκλθρϊνεται κετικά θ 

αξιολόγθςθ ςυμβατότθτασ του επενδυτικοφ ςχεδίου ωσ προσ τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ. 

Στθν περίπτωςθ όπου το ηθτοφμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του επιτοκίου αναφοράσ, τότε το 

δάνειο του ΤΑΑ αποτελεί κρατικι ενίςχυςθ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ διαφορά μεταξφ του 

ςυνολικοφ τόκου που πρζπει να καταβλθκεί (ςε κακαρι παροφςα αξία) για ζνα δάνειο του ΤΑΑ και 

για ζνα δάνειο αναφοράσ, με επιτόκιο ίςο με το επιτόκιο αναφοράσ, είναι το ποςό του 

ακακάριςτου ιςοδφναμου επιχοριγθςθσ, όπωσ φαίνεται παρακάτω:  

GGE = TILFNPV - TIBLNPV 

Όπου: 
GGE είναι το Ακακάριςτο Ιςοδφναμο Ενίςχυςθσ (Gross Grant Equivalent), κατά τον χρόνο υπογραφισ τθσ 

δανειακισ ςφμβαςθσ 

 
TILFNPV είναι ο ςυνολικόσ τόκοσ του δανείου του ΤΑΑ ςε Κακαρι Παροφςα Αξία (θ ΚΠΑ υπολογίηεται με 

προεξοφλθτικό επιτόκιο ίςο με το βαςικό επιτόκιο ςυν 100 μονάδεσ βάςθσ) 

 

TIBLNPV είναι ο ςυνολικόσ τόκοσ του δανείου αναφοράσ (benchmark loan) ςε Κακαρι Παροφςα Αξία (θ ΚΠΑ 

υπολογίηεται με προεξοφλθτικό επιτόκιο ίςο με το βαςικό επιτόκιο ςυν 100 μονάδεσ βάςθσ). Το επιτόκιο του 

δανείου αναφοράσ είναι το επιτόκιο αναφοράσ που ορίηεται ςτθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ (2008 / C 

14/02). 

Το επιτόκιο αναφοράσ του δανείου αναφοράσ κακορίηεται με βάςθ τθν ανακοίνωςθ τθσ Επιτροπισ 

ςχετικά με τα επιτόκια αναφοράσ (2008 / C 14/02). Το επιτόκιο αναφοράσ υπολογίηεται ςφμφωνα 

με το επιτόκιο βάςθσ (base rate) τθσ χϊρασ6 ςυν τα παρακάτω περικϊρια, που κα εφαρμόηονται 

ανάλογα με τθ βακμολογία τθσ οικείασ επιχείρθςθσ και τισ παρεχόμενεσ εξαςφαλίςεισ. 

Δανειακά περικϊρια ςε μονάδεσ βάςθσ 

 

Εξαςφαλίςεισ 

Κατθγορία βακμολογίασ 

 

Υψθλζσ Συνικεισ Χαμθλζσ 

Υψθλι AAA-A 60 75 100 

Καλι  BBB 75 100 220 

Ικανοποιθτικι BB 100 220 400 

Χαμθλι B 220 400 650 

Κακι / Οικονομικζσ δυςχζρειεσ CCC και κάτω 400 650 1000 

 

Θ Ανακοίνωςθ προβλζπει ότι «Για δανειολιπτεσ που δεν ζχουν πιςτωτικό ιςτορικό ι βακμολογία 

που βαςίηεται ςτον ιςολογιςμό, όπωσ οριςμζνεσ εταιρείεσ ειδικοφ ςκοποφ ι επιχειριςεισ ςτθ φάςθ 

τθσ εκκίνθςθσ (start-ups), το βαςικό επιτόκιο πρζπει να προςαυξάνεται κατά τουλάχιςτον 400 

μονάδεσ βάςθσ (ανάλογα με τισ παρεχόμενεσ εξαςφαλίςεισ) και το περικϊριο δεν μπορεί ποτζ να 

είναι χαμθλότερο από εκείνο που κα εφαρμοηόταν για τθ μθτρικι επιχείρθςθ  

                                                             
6
 Το τρζχον επιτόκιο βάςθσ τθσ Ελλάδασ τθν 1/9/2021 ζχει κακοριςτεί ςε -0,45% - https://ec.europa.eu/competition-

policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_en   

https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_en
https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount_en
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Εφόςον το ηθτοφμενο επιτόκιο από το επενδυτικό ςχζδιο είναι μικρότερο από το επιτόκιο 

αναφοράσ (reference rate) τθσ επζνδυςθσ, τότε εξετάηονται οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ προσ 

χρθματοδότθςθ από το ΤΑΑ, ωσ προσ τθν επιλεξιμότθτα τουσ από το πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων 

που αιτείται ο επενδυτισ (De Minimis ι ΓΑΚ). Οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ των οποίων θ ενίςχυςθ είναι 

ςυμβατι με το πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων χαρακτθρίηονται ωσ ενιςχυόμενεσ δαπάνεσ και 

περιλαμβάνονται ςτον ενιςχυόμενο προχπολογιςμό του δανείου του ΤΑΑ. Εφόςον οι επιλζξιμεσ 

δαπάνεσ προσ χρθματοδότθςθ από το ΤΑΑ δεν είναι ςυμβατζσ με το πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων 

χαρακτθρίηονται ωσ μθ ενιςχυόμενεσ και δεν περιλαμβάνονται ςτον ενιςχυόμενο προχπολογιςμό 

του δανείου του ΤΑΑ. 

Ανάλογα με το πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων, υπολογίηεται θ μζγιςτθ κρατικι ενίςχυςθ που 

αναλογεί ςτισ ενιςχυόμενεσ δαπάνεσ του ΕΣ. Με βάςθ τον ενιςχυόμενο προχπολογιςμό του 

δανείου του ΤΑΑ, κακϊσ και τισ επιλζξιμεσ ποςοςτϊςεισ δανείου, υπολογίηεται το κεφάλαιο του 

δανείου του ΤΑΑ.  Με βάςθ το κεφάλαιο του δανείου ΤΑΑ υπολογίηεται το ακακάριςτο ιςοδφναμο 

επιχοριγθςθσ που προκφπτει από το ηθτοφμενο επιτόκιο και τθ διάρκεια του δανείου ΤΑΑ. 

Ελζγχεται εάν το ακακάριςτο ιςοδφναμο επιχοριγθςθσ του δανείου ΤΑΑ ξεπερνά τθ μζγιςτθ 

κρατικι ενίςχυςθ των ενιςχυόμενων δαπανϊν, εάν δεν το ξεπερνά, θ κρατικι ενίςχυςθ κρίνεται ωσ 

ςυμβατι με τουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων και ολοκλθρϊνεται θ αξιολόγθςθ. 

Εφόςον το ακακάριςτο ιςοδφναμο επιχοριγθςθσ του δανείου ΤΑΑ ξεπερνά τθ μζγιςτθ κρατικι 

ενίςχυςθ των ενιςχυόμενων δαπανϊν, τότε υπολογίηεται θ ελάχιςτθ τιμι του επιτοκίου του 

δανείου ΤΑΑ με τθν οποία το ακακάριςτο ιςοδφναμο επιχοριγθςθσ είναι ίςο με τθ μζγιςτθ κρατικι 

ενίςχυςθ των ενιςχυόμενων δαπανϊν.  Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ηθτοφμενθ κρατικι ενίςχυςθ 

κρίνεται ωσ μθ ςυμβατι με τουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων, κοινοποιείται θ αςυμβατότθτα ςτο 

τραπεηικό ίδρυμα μαηί με τθν ελάχιςτθ τιμι του επιτοκίου του δανείου του ΤΑΑ με τθν οποία θ 

ενίςχυςθ δφναται να είναι ςυμβατι με τουσ κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων. Στθν περίπτωςθ αυτι το 

επενδυτικό ςχζδιο δφναται να επαναξιολογθκεί, εφόςον: 

α. Ηθτθκεί από τον επενδυτι επιτόκιο ίςο με τθν ελάχιςτθ τιμι του επιτοκίου του δανείου του 

ΤΑΑ με τθν οποία θ ενίςχυςθ δφναται να είναι ςυμβατι με τουσ κανόνεσ κρατικϊν 

ενιςχφςεων, 

β. Αναπροςαρμοςκεί θ τιμι του επιτοκίου αναφοράσ (βελτίωςθ βακμολογίασ επενδυτι ι 

βελτίωςθ εξαςφαλίςεων) με τθν οποία θ ενίςχυςθ δφναται να είναι ςυμβατι με τουσ 

κανόνεσ κρατικϊν ενιςχφςεων. 

1.8 Έκκεςθ Αξιολόγθςθσ πιςτοποιθμζνο ανεξάρτθτο ελεγκτι 

Ο πιςτοποιθμζνοσ ανεξάρτθτοσ ελεγκτισ ςφμφωνα με τισ παραπάνω αξιολογιςεισ, επαλθκεφει τθ 

ςυμβατότθτα τθσ προζγκριςθσ του δανείου ΤΑΑ, το ελάχιςτο επιτόκιο κακϊσ και τα ελάχιςτα και 

μζγιςτα όρια τθσ περιόδου του δανείου του ΤΑΑ, όπωσ ορίηονται ςτισ ςχετικζσ Υπουργικζσ 

Αποφάςεισ. 

 Το ελάχιςτο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ ορίηεται ςε Χ% 

 Θ διάρκεια του δανείου του ΤΑΑ δφναται να κυμαίνεται από 8 ζωσ 12 ζτθ. Παρζχεται θ 

δυνατότθτα ελάχιςτθσ διάρκειασ 3 ετϊν και μζγιςτθσ διάρκειασ 15 ετϊν ανάλογα με τθ 

φφςθ τθσ επζνδυςθσ και κατά τθν κρίςθ του τραπεηικοφ ιδρφματοσ. 

Τα ςυμπεράςματα των παραπάνω αξιολογιςεων και οι υπολογιςμοί περιλαμβάνονται ςτθν ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ του πιςτοποιθμζνο ανεξάρτθτο ελεγκτι. Στθν ζκκεςθ αξιολόγθςθσ περιλαμβάνονται:  
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 Κατάλογοσ των επιλζξιμων δαπανϊν του ΕΣ, το φψοσ του δανείου του ΤΑΑ και το ποςοςτό 

του δανείου του ΤΑΑ επί του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του ΕΣ. 

 Το επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ. 

 Εφόςον υφίςταται κρατικι ενίςχυςθ,  

o Θ ονομαςία τθσ επιχείρθςθσ 

o Το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ 

o Περίλθψθ του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων των θμερομθνιϊν ζναρξθσ και λιξθσ. 

o Ο τόποσ υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

o Ο κατάλογοσ των δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

o Ο κατάλογοσ των ενιςχυόμενων δαπανϊν, το φψοσ του δανείου, το επιτόκιο του 

δανείου, θ διάρκεια του δανείου, το φψοσ τθσ κρατικισ ενίςχυςθσ, κακϊσ και το 

πλαίςιο κρατικϊν ενιςχφςεων που τθ διζπει (De Minimis ι ΓΑΚ). 

  Θ ςυνειςφορά του επενδυτικοφ ςχεδίου ςτουσ ςτόχουσ του ΕΣΑΑ (green tagging, digital 

tagging). 

 

 


