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Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας

Νέες επενδυτικές και χρηματοδοτικές 
δυνατότητες



➢ Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ανασύσταση οικονομίας από πόρους διακριτού
ταμείου (Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

(ΤΑΑ) Recovery & Resilience Fund (RRF))

➢ Στόχευση

Έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και
στον μετασχηματισμό της οικονομίας

Ενίσχυση αναπτυξιακού δυναμικού και δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας

➢ Διαθέσιμοι Πόροι

Συνολικοί επενδυτικοί πόροι: € 31 δισ.

Επιδοτήσεις: € 18,4 δισ. (60%)

Δάνεια: € 12,7 δισ. (40%)

➢ Χρονοδιάγραμμα

Στόχος η ολοκλήρωση των νομικών δεσμεύσεων έως
31/12/2023 (σκέλος επιδοτήσεων) &

υποχρέωση εκταμίευσης συνόλου των πόρων έως
31/12/2026

Η εγχώρια οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί από την 
αξιοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας



Επιδοτήσεις

€ 18 δισ.

Δάνεια

€ 13 δισ.4 πυλώνες

5 προτεραιότητες

Εγχώριοι πόροι RRF

€ 31 δισ.

Πράσινη

Μετάβαση

Ιδιωτικές 
Επενδύσεις &

Μετασχηματισμός

Απασχόληση 

και

Κοινωνική Συνοχή

Ψηφιακός

Μετασχηματισμός

1

2

3

4

Πράσινη

Μετάβαση

Εξωστρέφεια

Καινοτομία

R&D

Ψηφιακός

Μετασχηματισμός

1

2

3

4

Αύξηση Μεγέθους 
/ M&A

5

▪ Υιοθέτηση μοντέλων & συστημάτων φιλικών στο περιβάλλον
▪ Προώθηση πρασίνων συστημάτων μεταφορών
▪ Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων & αειφόρος χρήση των πόρων

▪ Υιοθέτηση καινοτόμων ψηφιακών συστημάτων σε επίπεδο λειτουργίας
επιχειρήσεων

▪ Προώθηση συνδεσιμότητας για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το
κράτος

▪ Ψηφιακός μετασχηματισμός δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

▪ Εκσυγχρονισμός επαγγελματικής 
εκπαίδευσης

▪ Βελτίωση συστήματος υγείας 
και ενίσχυση πρόσβασης σε 
κοινωνικές πολιτικές

▪ Ενδυνάμωση 
ανταγωνιστικότητας & 
εξωστρέφειας επιχειρήσεων

▪ Βελτίωση φορολογικής 
διοίκησης και συστήματος 
δικαιοσύνης

▪ Ενίσχυση έρευνας & 
καινοτομίας

▪ Προώθηση πρωτοποριακών & 
καινοτόμων υποδομών

▪ Ενίσχυση εξωστρέφειας 
επιχειρήσεων προς την τοπική 
και διεθνή οικονομία

▪ Δημιουργία οικονομιών 
κλίμακας

▪ Προώθηση συγχωνεύσεων & 
εξαγορών

Οι πόροι του RRF θα διοχετευθούν μέσω της παροχής επιδοτήσεων και δανείων 
στη βάση 4 πυλώνων και 5 κατευθύνσεων



Οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που κινητοποιούνται από το RRF θα 
οδηγήσουν στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελειών στην οικονομία

Διάθεση πόρων

Πόροι 
RRF

Επιδοτήσεις
Δημόσιες

Επενδύσεις

Συμβάσεις

Ανάθεσης

Χρηματοδότηση
δημοσίου

Αμοιβή ιδιώτη

ΣΔΙΤ

Δάνεια RRF

Ιδιωτικές
επενδύσεις

Προσκλήσεις

Χρηματοδότηση
έργου

Κάλυψη % 
κόστους ιδιώτη

Υποβολή
επενδυτικού

Σχεδίου

«Κανάλια»

χρηματοδότησης

Είδη 

επενδύσεων

Τρόπος 

υλοποίησης
Είδος 

χρηματοδότησης

Τρόπος 

χρηματοδότησης



Οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που κινητοποιούνται από το RRF θα 
οδηγήσουν στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών ωφελειών στην οικονομία

Πολλαπλασιαστικά οφέλη

Ενίσχυση πιστωτικής 
επέκτασης

Προώθηση 
επενδύσεων

Ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας

Αύξηση κλάδων
Οικονομική 

ανάπτυξη χώρας



Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα θα επωφεληθεί από συνολικούς  πόρους 
επιδοτήσεων RRF ύψους € 18 δισ.

Πράσινη Μετάβαση

• € 6,2 δισ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

• € 2,2 δισ.

Απασχόληση και  Κοινωνική Συνοχή

• € 5,2 δισ.

Ιδιωτικές  Επενδύσεις & Μετασχηματισμός

• € 4,8 δισ.

Το σύνολο των € 18 δισ. πόρων επιδοτήσεων RRF …

4 πυλώνες



Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα θα επωφεληθεί από συνολικούς  πόρους 
επιδοτήσεων RRF ύψους € 18 δισ.

… αναμένεται να διοχετευθούν στους εγχώριους τομείς δραστηριότητας μέσω 2 αξόνων

Άξονες
αξιοποίησης

επιδοτήσεων

Χρηματοδότηση

επενδυτικών
σχεδίων

Υλοποίηση επενδύσεων από  τον κάθε 
κλάδο μέσα από  την ένταξη σε 

προσκλήσεις που εμπίπτουν σε έναν 
από τους  πυλώνες του RRF

Συμμετοχή ως
ανάδοχος /

υπεργολάβος

στην υλοποίηση
έργων

Συμμετοχή σε έργα ΣΔΙΤ και
προμήθειες που αφορούν τον δημόσιο

τομέα

Συμμετοχή ως υπεργολάβος σε 
προσκλήσεις του ιδιωτικού τομέα



Επιδοτήσεις ιδιωτικού τομέα

Οι επιδοτήσεις του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να δημοσιευθούν σταδιακά μέχρι και τα τέλη του 2022

•Ενεργειακές αναβαθμίσεις εγκαταστάσεων

•Εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών
συστημάτων

Εξοικονομώ 
επιχειρώντας

•Δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης
ενέργειας

Εγκαταστάσεις 
συστημάτων

αποθήκευσης ενέργειας

•Υποδομές για την κατασκευή ηλεκτροκίνητων
οχημάτων και μονάδων φόρτισης

Δημιουργία Πράσινης 
Βιομηχανίας

(Product E Green)

•Εξοπλισμός για την εξοικονόμηση νερού

•Κατασκευή δικτύου
Υποδομές Παροχής και
Εξοικονόμησης Νερού

•Cloud infrastructures IAAS, PAAS

•Business Intelligence

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων

•Άυλα περιουσιακά στοιχεία

•Μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός
Μεταρρύθμιση του 

συστήματος Clawback

•Μισθολογικά κόστη 2 φροντιστών παιδιών

•Διαμόρφωση εγκαταστάσεων

Μονάδες παιδικής 
μέριμνας σε χώρους 

εργασίας

•Αναβάθμιση υποδομών σε μαρίνες, 
καταφύγια και χιονοδρομικά κέντρα

Τουριστική Ανάπτυξη

•Υποδομές δικτύου 5 G

•Εξοπλισμός
Έξυπνη Μεταποίηση

•Μισθοδοτικές επιδοτήσεις για 
προσλήψεις ανέργων

Μεταρρύθμιση των 
ενεργητικών

πολιτικών 
απασχόλησης

•Κατασκευή δικτύου 5G

•Εγκατάσταση οπτικών ινών
Επιχειρηματικά 

πάρκα

•Ενεργειακή ανακαίνιση μονάδων 
παραγωγής

•Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού

Μετασχηματισμός στο 
γεωργικό τομέα

•Κατασκευή, επέκταση και 
εκσυγχρονισμός κτιρίων

Στρατηγικές 
επενδύσεις

•Αναβάθμιση μονάδων παραγωγής

•Προμήθεια εξοπλισμού
Ενίσχυση 

υδατοκαλλιεργειών
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Προσκλήσεις ΠροσκλήσειςΕνδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες Ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες

Q4 ‘21

Q4 ‘21

Q1 ‘22
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Q1 ‘22

Q1 ‘22

Q1 ‘22

Q4 ‘21

Q4 ‘21

Q4 ‘21

Q4 ‘21

Q4 ‘21

Q4 ‘21
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Η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα θα επωφεληθεί από συνολικούς πόρους 
δανείων RRF ύψους € 13 δισ.

Πράσινη Μετάβαση

• € 4,9 δισ.

Ψηφιακός

Μετασχηματισμός

• € 2,6 δισ.

Καινοτομία - R&D

• € 1,3 δισ.

Εξωστρέφεια

• € 3,2 δισ.

Αύξηση Μεγέθους / M&A

• € 750 εκ.

Το σύνολο των € 13 δισ. πόρων δανείων RRF ->

5

κατευθύνσεις

- Δημιουργία μονάδας ανακύκλωσης

- Εγκατάσταση νέων συστημάτων 
ενέργειας

- Ενσωμάτωση ηλεκτρονικής 
εφαρμογής ανάλυσης

δεδομένων παραγωγής

-Εγκατάσταση καινοτόμων 
συστημάτων λειτουργίας 
επιχειρήσεων

- Ενίσχυση των προσφερόμενων 
υπηρεσιών προς τοπική και διεθνή 
αγορά

- Αναβάθμιση αποθηκευτικών υποδομών

- Συγχώνευση / εξαγορά επιχείρησης 
για δημιουργία οικονομιών κλίμακας

- Κατασκευή , επέκταση και 
εκσυγχρονισμός κτιρίων

- Αγορά μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού

- Προμήθεια ψηφιακών συστημάτων

- Εγκατάσταση ηλεκτρονικών 
εφαρμογών

- Κατασκευή , επέκταση ή 
εκσυγχρονισμός υφιστάμενης 
παραγωγικής γραμμής

- Αγορά μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού

- Προμήθεια οχημάτων και 
εξοπλισμού

- Κατασκευή νέων υποδομών / 
εκσυγχρονισμός υφιστάμενων

- Κόστος που προκύπτει από 
συγχώνευση / εξαγορά επιχειρήσεων

Ενδεικτικές επενδύσεις 

επιχειρήσεων

Επιλεξιμότητα

δαπανών

αναμένεται να διατεθεί σε επενδυτικά σχέδια στη βάση  ->

των 5 κατευθύνσεων

στο πλαίσιο των οποίων θα χρηματοδοτηθούν

συγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες



Οι πόροι των δανείων θα διοχετευθούν στη βάση συγκεκριμένου

χρηματοδοτικού σχήματος για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών

Παράμετροι χρηματοδότησης

Χρηματοδοτικό σχήμα

Δάνειο 

RRF

Εμπορικό 

δάνειο

Ίδια 

κεφάλαια

≤ 50% ≥ 30% ≥ 20%

Τύπος δανείου

➢ Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης με ελάχιστο

επιτόκιο αναφοράς 0,35% καλύπτουν από

30% έως 50% το κόστος του επιχειρηματικού

σχεδίου

➢ Τα Δάνεια ΤΑΑ δύνανται να έχουν οποιαδήποτε

νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων

ομολογιακών δανείων

Εγκριτική διαδικασία

Υποβολή 

αίτησης

Αξιολόγηση βιωσιμότητας

επένδυσης

Αξιολόγηση πιστοληπτικής

ικανότητας επιχείρησης

Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Αξιολόγηση 

επιλεξιμότητας

αίτησης

RRF

Υλοποίηση 

από 

Τράπεζα

Υλοποίηση 

από 

Επενδυτή

Υπαγωγή 

αίτησης

Υλοποίηση 

από 

Τράπεζα

Έλεγχος ύψους 

συσσωρευμένης 

κρατικής ενίσχυσης



Οι πόροι των δανείων θα διοχετευθούν στη βάση συγκεκριμένου

χρηματοδοτικού σχήματος για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών

Οι προτάσεις πρέπει να πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις που ορίζονται στις οδηγίες της σχετικής

πρόσκλησης. Ενδεικτικά:

➢ Αγορά, χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις) και διαμόρφωση γηπέδων (≤ 30% των επιλέξιμων δαπανών)

➢ Αγορά / κατασκευή και χρήση κτιρίων (αποσβέσεις / μισθώσεις)

➢ Αγορά / κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις / μισθώσεις)

➢ Αγορά και χρήση οχημάτων (αποσβέσεις / μισθώσεις)

➢ Αγορά / κατασκευή και χρήση άυλων παγίων (αποσβέσεις / συνδρομές)

➢ Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο

➢ Μετακινήσεις / εξοδολόγια

➢ Υπηρεσίες τρίτων

➢ Αναλώσιμα

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

➢ Κόστος κεφαλαίων

➢ Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της

επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)

➢ Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας – Marketing (≤ 30% των επιλέξιμων δαπανών)

Επιλέξιμα είδη δαπανών



Οι πόροι των δανείων θα διοχετευθούν στη βάση συγκεκριμένου

χρηματοδοτικού σχήματος για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών

➢ Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα της πράσινης μετάβασης είναι οι εξής:

✓ Ενεργειακή Αναβάθμιση: Κτιριακές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισμός & Οχήματα, Υποδομές

✓ Εξοικονόμηση Ενέργειας: Εγκατάσταση ΑΠΕ, Μονάδες Ανακύκλωσης

✓ Προστασία Περιβάλλοντος: Εξυγίανση & Αποκατάσταση

✓ Πράσινες Δεξιότητες: Έρευνα & Καινοτομία, Απασχόληση Προσωπικού

➢ Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα ψηφιακού μετασχηματισμού είναι οι εξής:

✓ Ψηφιοποίηση υπηρεσιών: Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων προς βελτίωση της ηλεκτρονικής τους

δραστηριότητας αλλά και προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού

✓ Ψηφιακές υποδομές: Επενδύσεις σε τεχνολογίες, δεξιότητες, υποδομές και λύσεις που βελτιώνουν

την ενεργειακή απόδοση

✓ Συνεργατικοί σχηματισμοί: Υποστήριξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (επιχειρήσεων,

ερευνητικών οργανισμών και δημόσιων αρχών) σε ψηφιακές δραστηριότητες

✓ Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας: Βελτίωση της καινοτομίας των επιχειρήσεων με χρήση ψηφιακών

τεχνολογιών

✓ Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων: Εγκατάσταση νέων ηλεκτρονικών συστημάτων / υποδομών και

ψηφιακή εκπαίδευση του προσωπικού

Επιλέξιμα είδη δαπανών



Οι πόροι των δανείων θα διοχετευθούν στη βάση συγκεκριμένου

χρηματοδοτικού σχήματος για τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών

➢ Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη:

✓ Προώθηση έρευνας & καινοτομίας ( Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας,

μηχανικής και μαθηματικών (STEM) από το επενδυτικό σχέδιο)

✓ Εγκατάσταση καινοτόμων συστημάτων και υπηρεσιών

✓ Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής

✓ Βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

✓ Βελτίωση υφιστάμενων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών

➢ Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξωστρέφεια:

✓ Επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων

✓ Κατασκευή νέων υποδομών

✓ Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών

✓ Αναβάθμιση αποθηκευτικών υποδομών

✓ Ενίσχυση προσφερόμενων υπηρεσιών

✓ Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας

➢ Οι ενδεικτικές επενδύσεις στον πυλώνα εξαγορών και συγχωνεύσεων:

✓ Συγχώνευση ή εξαγορά επιχείρησης για καθετοποίηση δραστηριότητας

✓ Δημιουργία οικονομιών κλίμακας

Επιλέξιμα είδη δαπανών



'Υψος δανείου ΤΑΑ

➢ Για πράσινη μετάβαση

Το τελικό ποσοστό του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο ΤΑΑ προσδιορίζεται

με βάση το ποσοστό του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε επενδύσεις πράσινης μετάβασης

➢ Για καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη

Το τελικό ποσοστό του επενδυτικού σχεδίου που θα χρηματοδοτηθεί με δάνειο ΤΑΑ προσδιορίζεται

με βάση το ποσοστό του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί σε επενδύσεις καινοτομίας, έρευνας και

ανάπτυξης.



Βασικά χαρακτηριστικά δανείου

➢ Η διάρκεια του δανείου ΤΑΑ κυμαίνεται από 3 έως 15 έτη

➢ 0,35% ελάχιστο επιτόκιο

➢ 3+ έτη περίοδο χάριτος

➢ Εφάπαξ ή τμηματική εκταμίευση

➢ 'Ιδιες εξασφαλίσεις με το δάνειο συγχρηματοδότησης

➢ Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης



Οι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα

έγγραφα και τεκμήρια στον φάκελο του επενδυτικού σχεδίου (ΕΣ)

Χαρακτηριστικά Επένδυσης

❖ Τίτλος επενδυτικού σχεδίου

❖ Ονομασία της επιχείρησης βάσει καταστατικού

❖Μέγεθος της επιχείρησης

❖ Περιγραφή έργου& χρονοδιάγραμμα

❖ Τοποθεσία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

❖ Χρηματοδοτικό σχήμα επένδυσης

Δείκτες επένδυσης

❖ Κατάλογο επενδυτικών ενοτήτων και σχετιζόμενων

δεικτών που επιτυγχάνονται από το ΕΣ

❖ Αιτιολογημένο χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου

ως προς τα πεδία παρέμβασης για την επίτευξη των

στόχων για:

- την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών

στόχων της ΕΕ και τον υπολογισμό της συνεισφοράς του ΕΣ

στους πράσινους στόχους του ΕΣΑΑ

- τη ψηφιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της

συνεισφοράς του επενδυτικού σχεδίου στους ψηφιακούς

στόχους του ΕΣΑΑ

Υποστηρικτικά έγγραφα επένδυσης

❖ Τεκμηρίωση σχετικά με τη συμμόρφωση με την αρχή της

«Μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης»

❖ Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή με κρατικές ενισχύσεις

που έχουν ληφθεί ή εγκριθεί για το επενδυτικό σχέδιο

❖ Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή σχετικά για

συμμόρφωση με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία

για το περιβάλλον(για επενδύσεις σχετικές με τη

βιοποικιλότητα απαιτείται Μελέτη Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων)

Δικαιολογητικά δαπανών επένδυσης

❖ Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων

ενισχύσεων και των σχετικών δαπανών

❖ Δικαιολογητικά και στοιχεία προς απόδειξη της

συμβατότητας

❖ Κατάλογο των δαπανών του έργου

Βήμα 1ο:

Υποβολή 

Αίτησης 

από 

Επενδυτή



Σε συνέχεια της υποβολής του φακέλου πραγματοποιείται η αξιολόγηση

του επενδυτικού σχεδίου και της επιλεξιμότητας της αίτησης

1

2

3

4

5

Βήμα 2ο:

Αξιολόγηση 

επενδυτικού

σχεδίου

Βήμα 3ο:
Αξιολόγηση 

επιλεξιμότητας

αίτησης

1

2

3

4

5

Προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από 

δάνειο του ΤΑΑ, όπου θα αναφέρονται οι όροι δανεισμού (ύψος 

του δανείου, επιτόκιο, περίοδος, περίοδος χάριτος, κλπ). 

Αναφορά στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα

Πρόσφατη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της 

επιχείρησης 

Αξιολόγηση των εξασφαλίσεων του επενδυτή

Αξιολόγηση βιωσιμότηταςκρίνοντας αν η επιχείρηση είναι 

βιώσιμη, είναι σε λειτουργίακαι αναμένεται να συνεχίσει τις 

δραστηριότητες της μελλοντικά

Αξιολόγηση ύπαρξης επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου

Έλεγχος συμμόρφωσης με την Αρχή Πρόκλησης μη 

Σημαντικής Βλάβης

Υπαγωγήτων προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων στις 

επιλέξιμες δράσεις του RRF

Κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα (Πράσινοι 

στόχοι, Ψηφιακοί στόχοι, δείκτες καινοτομίας, εξαγωγική 

δραστηριότητα, υφιστάμενες συνεργασίες) 

Έλεγχος του επενδυτικού σχεδίου ως προς τη συμβατότητα με 

τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων & έλεγχος σώρευσης

Το τραπεζικό ίδρυμα θα πρέπει 

να παρέχει στον πιστοποιημένο 

ανεξάρτητο ελεγκτή του ΤΑΑ τα 

αρχικά στοιχεία της αξιολόγησης 

που διενέργησε σχετικά με το 

επενδυτικό σχέδιο …

… ο οποίος θα αξιολογεί 

και θα ελέγχει 5 βασικές 

παραμέτρους για την 

αξιολόγηση της 

επιλεξιμότητας αίτησης



Με την ολοκλήρωση του θετικού ελέγχου πληρότητας το αίτημα

προωθείται στην Τράπεζα για την οριστική έγκρισή του

Βήμα 4ο:

Υπαγωγή 

αιτήματος

Ο ελεγκτής του ΤΑΑ έχει εγκρίνει βάσει της έκθεσης του το Επενδυτικό Σχέδιο, αναφορικά 

με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης 

καθώς και με τους ελάχιστους στόχους της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης

Η Τράπεζα προβαίνει στην οριστική έγκριση της βιωσιμότητας και της πιστοληπτικής 

ικανότητας του φορέα της επένδυσης βάσει της εσωτερικής πιστοδοτικής διαδικασία της

Η Τράπεζα είναι υποχρεωμένη να εγκρίνει σχέδια επιλέξιμων επενδύσεων μόνο εάν 

διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία

Βιωσιμότητα
Πιστοληπτική 

Ικανότητα

Θετική Καθαρή 

Παρούσα Αξία 

(Net Present Value)

Υπαγωγή 

Αιτήματος




