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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΩΝ  

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝ ΤΟΝΙΣΜΟΥ  

ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Αθήνα, 30.09.2021 

Α.Π.: 440 

 

ΑΝ ΑΡΤ ΗΤ ΕΑ ΣΤ Ο ΔΙ ΑΔ Ι ΚΤ Υ Ο  

ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Θέμα: «Έγκριση Πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την από κοινού 

παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130)». 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133). 

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181). 

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 

καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 

(Α΄ 119). 

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155). 

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 

Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805). 

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 

Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931). 

9. Την υπ’ αριθμ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της Ελλάδας (στο εξής το «Σ.Α.Α.»). 
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10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για 

την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 

10152/21, ST 10152/21 ADD 1). 

11. 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). 

12. Τον  ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 207) και ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού, όπως ισχύουν. 

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) 

και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 197. 

14. 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» (Α΄ 135). 

15. 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 (ΓΑΚ)].    

16. Την υπ’ αρ. 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία 

εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα. 

17. Την  Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό 

Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 

2021 και στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 

(Α’ 135). 

18. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης (L 193/1). 

19. Την από 30.09.2021 Εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

 

Αποφασίζουμε  

 

Εγκρίνουμε την από 30.09.2021 πρόσκληση προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την 

από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α΄ 130), 

η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

Γραφείο Διοικητή Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης  

Ειδική Υπηρεσία  Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π



 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

 

 

 

Πρόσκληση προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την 

από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων 

επενδύσεων στο πλαίσιο του  

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

 

 

 

Αριθμός Πρόσκλησης: 02 

 

Σεπτέμβριος 2021 
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ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα με κεφαλαία έχουν την έννοια που παρατίθεται κατωτέρω. Η 

κατάταξη των ορισμών ακολουθεί την αλφαβητική σειρά στο ελληνικό κείμενο της παρούσας.  

«Αίτηση»: Η αίτηση στην ελληνική που υποβάλλεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα Πρόσκληση.  

«Δάνειο Συγχρηματοδότησης»: Το δάνειο που θα χορηγήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα για τη χρηματοδότηση 

κατ’ ελάχιστον του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους εκάστης 

επιλέξιμης επένδυσης. 

 «Δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή Δάνειο ΤΑΑ»: Το δάνειο με  πόρους του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα εκταμιευθεί στον Τελικό Αποδέκτη δια του «Μηχανισμού 

Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών» (ως περιγράφεται στην ενότητα 1 κατωτέρω) μαζί με το 

Δάνειο Συγχρηματοδότησης.  

«Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης»: Η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία που έχει συσταθεί 

στο Υπουργείο Οικονομικών, δυνάμει του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) και υπάγεται στον Υπουργό 

Οικονομικών. Η Ειδική Υπηρεσία έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης 

των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν με πόρους που θα διατεθούν στην Ελλάδα 

κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021. Στην Ειδική Υπηρεσία του Ταμείου Ανάκαμψης υπάγονται και ο συντονισμός και η 

παρακολούθηση της Σύμβασης Χρηματοδότησης (Recovery and Resilience Financing Agreement) και της 

Δανειακής Σύμβασης (Recovery and Resilience Loan Agreement) με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που 

υπεγράφησαν από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αρμόδιο για την 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό στις 20/23 Ιουλίου του 2021 και 20/26 

Ιουλίου του 2021, αντίστοιχα, και κυρώθηκαν με τα άρθρα πρώτο και δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α΄ 135) 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14, 15 και 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης 

και ανθεκτικότητας. 

«Επιχειρησιακή Συμφωνία»: Η συμφωνία που συνάπτει κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα με τον αρμόδιο για την 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό σχετικά με την χρηματοδότηση επιλέξιμων 

επενδύσεων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα 

στους κύριους όρους αυτής που επισυνάπτονται στο Παράρτημα IV της παρούσας.  

«Ιδιωτική Συμμετοχή»: Η συμμετοχή των ιδιωτών στο κόστος των επενδυτικών δαπανών εκάστης 

επιλέξιμης επένδυσης, η οποία θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του 

συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού εκάστης επιλέξιμης επένδυσης. 
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«Πιστωτικό Ίδρυμα»: Κάθε πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 ως ισχύει, που έχει την έδρα του και 

λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας υπαγόμενο στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος 

κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013 και στο 

ν. 4261/2014. 

«Πρόσκληση»: Είναι η παρούσα πρόσκληση συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της. 

«Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»: Είναι ο μηχανισμός που θεσπίστηκε με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό (EE) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 με σκοπό την 

αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών συνεπειών της πανδημίας COVID-19.   

«Τελικός Αποδέκτης»: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λαμβάνει χρηματοδότηση δια του «Μηχανισμού 

Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών». 

«Υποψήφιος»: Είναι κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που υποβάλλει αίτηση στην Πρόσκληση για συνεργασία με το 

Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων 

επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Το περιβάλλον της Πρόσκλησης   

Στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για 

τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε την 

28.04.2021 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Το 

εν λόγω σχέδιο εγκρίθηκε με την 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στην 

συνέχεια υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Οικονομικών, η από 20/26 Ιουλίου 2021 Δανειακή Σύμβαση (Recovery and Resilience Facility Loan 

Agreement στο πρωτότυπο αγγλικό κείμενο), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α΄ 

135). 

Το κεφάλαιο ΙΗ. Συνιστώσα 4.7 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών περιλαμβάνει ως μια ιδιαίτερα 

σημαντική μεταρρύθμιση/επένδυση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, τη δημιουργία 

του πλαισίου και την παροχή δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. 

Η Ελλάδα δικαιούται να αντλήσει από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δάνεια ύψους 

11.727.538.920 ευρώ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της 10152/21 Εκτελεστικής απόφασης 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Ελλάδα 

σκοπεύει να αξιοποιήσει το σύνολο αυτών των δανειακών κεφαλαίων προκειμένου να προωθήσει και να 

χρηματοδοτήσει επιχειρηματικές προτάσεις που θα κατευθυνθούν σε επενδύσεις που εμπίπτουν στους 

ακόλουθους πέντε θεματικούς άξονες: α) ψηφιακός μετασχηματισμός, β) πράσινη μετάβαση, γ) 

εξωστρέφεια, δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, ε) 

καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη, όπως αυτοί εξειδικεύονται σε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130).  

Οι ως άνω προωθούμενες επενδύσεις αφορούν ιδιωτικές πρωτοβουλίες συγχρηματοδοτούμενες 

(τουλάχιστον κατά 50%) με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και δάνεια χορηγούμενα, μεταξύ άλλων, από 

εμπορικές τράπεζες.  
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1.2. Σύντομη περιγραφή της Πρόσκλησης  

Η Πρόσκληση αφορά στη λειτουργία του «Μηχανισμού Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών». 

Απευθύνεται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης με σκοπό τη χρηματοδότηση Τελικών Αποδεκτών με Δάνεια Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Δάνεια Συγχρηματοδότησης. Τα συνεργαζόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα, 

θα υπογράψουν Επιχειρησιακή Συμφωνία με τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130). Οι 

όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω συνεργασίας περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση και 

εξειδικεύονται στους κύριους όρους της Επιχειρησιακής Συμφωνίας που αποτελούν Παράρτημα της 

παρούσας (Παράρτημα IV).  

Κατωτέρω παρουσιάζεται συνοπτικά ο «Μηχανισμός Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών»:  

O «Μηχανισμός Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών» αποτελεί ένα από τα τρία διακριτά 

χρηματοδοτικά κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν για τη χορήγηση δανείων στο πλαίσιο του Εθνικού 

Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μέσω αυτού θα χορηγηθούν δάνεια προς υλοποίηση ιδιωτικών 

επενδύσεων που θα εμπίπτουν στους επιλέξιμους θεματικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας ως αναλύονται ανωτέρω. Ειδικότερα, ένα μέρος από το συνολικό ποσό των 11.727.538.920 

ευρώ που η Ελλάδα πρόκειται να αντλήσει από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προορίζεται για 

χορηγήσεις μέσω του «Μηχανισμού Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών». 

Τα ως άνω Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό 

ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρηματοδοτούμενων 

επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή του Τελικού Αποδέκτη θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους 

είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον 

τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω Δανείου 

Συγχρηματοδότησης. Στα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στα Δάνεια 

Συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari passu”) ως προς τις 

αποπληρωμές και τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις.  

Ο «Μηχανισμός Χρηματοδότησης μέσω Εμπορικών Τραπεζών» απεικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα:  
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Δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (κατ’ ανώτατο όριο 50% του συνολικού επιλέξιμου 
επενδυτικού κόστους) 

Δάνειο Συγχρηματοδότησης (τουλάχιστον 30% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους) 

 

Σε κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που θα συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

δύναται να διατίθενται, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Συμφωνία, (α) €100.000.000 ή (β) €70.000.000 ή (γ) 

€40.000.000 ή (δ) €20.000.000 (η «Πρώτη Εκταμίευση»). Το ποσό της Πρώτης Εκταμίευσης δεν δύναται να 

υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια του Πιστωτικού Ιδρύματος, όπως αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες 

ελεγμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Πιστωτικού Ιδρύματος. Το ποσό της Πρώτης Εκταμίευσης  

θα κατατίθεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, σε ειδικό λογαριασμό που θα 

τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για τους σκοπούς της παρούσας. Σημειώνεται ότι η εκταμίευση περαιτέρω 

κεφαλαίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιείται τμηματικά και 

σε συνάρτηση με την επίτευξη από το Πιστωτικό Ίδρυμα των στόχων και την πλήρωση των όρων που 

αναφέρονται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία, οι κύριοι όροι της οποίας παρατίθενται στο Παράρτημα ΙV της 

Πρόσκλησης. Για το σκοπό της χορήγησης των Δανείων Συγχρηματοδότησης και των Δανείων Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τα Πιστωτικά Ιδρύματα δημοσιεύουν πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων 

παροχής τέτοιων δανείων. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα αξιολογούν τη βιωσιμότητα της κάθε προτεινόμενης 

επένδυσης και την πιστοληπτική ικανότητα του φορέα αυτής, αυτόνομα με βάση τις εσωτερικές τους 

διαδικασίες και πολιτικές και τις βέλτιστες χρηματοπιστωτικές πρακτικές, χωρίς οιαδήποτε παρέμβαση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και επιδεικνύοντας προς τούτο την επιμέλεια που 

προσήκει σε Πιστωτικό Ίδρυμα που έχει αδειοδοτηθεί και λειτουργεί νομίμως εντός της Ευρωπαϊκής 

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Πιστωτικό Ίδρυμα 1 Πιστωτικό Ίδρυμα 2 Πιστωτικό Ίδρυμα 3

Τελικός 
Αποδέκτης 

Τελικός 
Αποδέκτης 

Τελικός 
Αποδέκτης 

Τελικός 
Αποδέκτης 

Τελικός 
Αποδέκτης 

Τελικός 
Αποδέκτης 
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Ένωσης. Περαιτέρω, τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα έχουν την ευθύνη προπαρασκευής, διοργάνωσης, 

κατάρτισης και εκτέλεσης των κύριων πιστωτικών και παρεπόμενων εξασφαλιστικών συμβάσεων για τα 

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας καθώς και για την ανάκτηση των πάσης φύσεως οφειλών 

εκ των δανείων αυτών σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. Επιπλέον, 

πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι αξιολογητές θα ελέγχουν την επιλεξιμότητα και συμβατότητα των επενδύσεων 

με τις κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τη συμμόρφωση 

με τους εφαρμοστέους κανόνες περί σώρευσης κρατικών ενισχύσεων. Οι αξιολογητές θα επιλέγονται από 

τον κατάλογο που θα καταρτιστεί κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 196 του ν. 

4820/2021.  

Για τις υπηρεσίες τους σε σχέση με τη διαχείριση και διάθεση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα λαμβάνουν αμοιβή διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Παράρτημα IV της παρούσας. 

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής της επιλέξιμης επένδυσης και του Τελικού 

Αποδέκτη από το Πιστωτικό Ίδρυμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Επιχειρησιακή Συμφωνία, θα 

υπογράφεται η δανειακή σύμβαση για την χορήγηση του Δανείου Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

και του Δανείου Συγχρηματοδότησης στον Τελικό Αποδέκτη.  

Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα Δάνεια Συγχρηματοδότησης δύνανται να έχουν 

οποιαδήποτε νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ομολογιακών δανείων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 

59-73 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157), με διαχειριστή / 

πληρεξούσιο καταβολών ή/και εκπρόσωπο των ομολογιούχων το οικείο Πιστωτικό Ίδρυμα.   

 

1.3. Θεσμικό πλαίσιο  

Για την Πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το παρακάτω θεσμικό πλαίσιο, όπως εκάστοτε ισχύει:  

1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17). 

2. Ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 207) και 

ειδικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού, όπως ισχύουν. 

3. Ο ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130) και 

ειδικότερα τα άρθρα 194-197 αυτού, όπως ισχύουν. 
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4. Ο 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» (Α΄ 135). 

5. Ο Κανονισμός (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 (ΓΑΚ)].    

6. Η υπ’ αρ. 10152/21 Εκτελεστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε το 

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα. 

7. Η Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκπροσωπούμενης από τον Υπουργό Οικονομικών και τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών που υπεγράφη στην Αθήνα στις 20 Ιουλίου 2021 και στις 

Βρυξέλλες στις 26 Ιουλίου 2021 και κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α’ 135). 

8. Η υπό στοιχεία 119126ΕΞ2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστημα 

διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 

(Β΄ 4498). 

9. Η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση 

των επιλεξιμοτήτων των επενδύσεων που δανειοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας» εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 196 του ν. 

4820/2021 (Α’ 130). 

10. Η 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» εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 197 του 

ν. 4820/2021 (Α’ 130). 

11. Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό 

προϋπολογισμό της Ένωσης (L 193/1). 
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2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1. Δικαίωμα υποβολής Αίτησης 

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης έχει κάθε πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 

ως ισχύει, που έχει την έδρα του και λειτουργεί νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας υπαγόμενο στην 

εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του 

Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013 και στο ν. 4261/2014.   

2.2. Αποκλεισμός Υποψηφίων  

2.2.1. Δεν γίνονται δεκτοί και αποκλείονται από τη συνεργασία: 

 - Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στον όρο 2.1 της Πρόσκλησης  

2.2.2 Αποκλείεται από την συμμετοχή στην διαδικασία: 

2.2.2.1 ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Εκείνος, εις βάρος του οποίου υφίσταται αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:  

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 (1) της απόφασης - πλαίσιο 

2008/841 ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. L300/11.11.2008), όπως ισχύει. 

β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του υποψηφίου. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης 

εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, όπως ισχύει. 

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στο άρθρο 3 της Οδηγίας ΕΕ 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής και 

όπως τροποποιήθηκε δια της απόφασης 2008/919/ΔΕΥ. 
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ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην Οδηγία ΕΕ 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4557/2018 (Α`139). 

στ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην Οδηγία ΕΕ 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4557/2018 (Α`139). 

ζ) Παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄215).  

2.2.2.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 

Επίσης αποκλείονται όσοι εμπίπτουν σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

1. Τελούν υπό ειδική εκκαθάριση κατά την έννοια του ν. 4261/2014, εξυγίανση κατά την έννοια του άρθρου 

2 του ν. 4335/2015, ως ισχύει ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ως ισχύει.  

2. Έχει κινηθεί σε βάρους τους διαδικασία κήρυξης σε ειδική εκκαθάριση κατά την έννοια του ν. 4261/2014, 

εξυγίανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, ως ισχύει, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 

διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ως ισχύει. 

3. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες νομοθετικές ή 

κανονιστικές διατάξεις ή τα πρότυπα δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου τους και αυτό έχει 

διαπιστωθεί με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με το 

ελληνικό δίκαιο. 

4. Έχουν επιδείξει επιζήμια συμπεριφορά που θέτει εν αμφιβόλω την επαγγελματική τους αξιοπιστία, όταν 

η συμπεριφορά αυτή είναι δηλωτική πρόθεσης διάπραξης παραπτώματος, και ιδίως, μεταξύ άλλων σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποβολής των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση.  
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ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

iii) έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο την διαδικασία για την λήψη απόφασης από τα 

αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, ή έχουν επιχειρήσει να αποκτήσουν εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στο πλαίσιο της παρούσας 

διαδικασίας. 

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αίρονται και δεν ισχύουν στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει λάβει 

διορθωτικά μέτρα τα οποία κρίνονται ως επαρκή για την απόδειξη της αξιοπιστίας του. 

5. Έχει κριθεί με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με το 

ελληνικό δίκαιο ότι έχουν διαπράξει «παρατυπία» κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του 

Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 Συμβουλίου. 

6. Εάν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 61 του Κανονισμού (ΕΕ, 

Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 

2.2.2.3 ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ:  

Εκείνος που τελεί σε μια από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

- Έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

και αυτό έχει διαπιστωθεί με δικαστική απόφαση ή διοικητική πράξη με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 

σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις του υποψηφίου που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική.  

- Έχουν επιβληθεί εις βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής της Αίτησης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την Υ.Α. 29164/755/2019 (ΦΕΚ Β 2686), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας. 

Οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται εφόσον ο υποψήφιος εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των τόκων, των προσαυξήσεων και των προστίμων, είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 
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2.2.2.4. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού εξετάζονται ως προς το ίδιο το νομικό πρόσωπο, εκτός από εκείνους της 

παραγράφου 2.2.2 περ. 2.2.2.1. (ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ) που εξετάζονται στο πρόσωπο των μελών του 

διοικητικού, διευθυντικού η εποπτικού οργάνου του εκείνων που έχουν εξουσία εκπροσώπησης. Στις 

περιπτώσεις των ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) ελεγχόμενα πρόσωπα κατά την έννοια του προηγούμενου 

εδαφίου είναι ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Πιστωτικό Ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί και εγγράφως τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή των καταστάσεων που έχουν δηλωθεί. 

2.3. Αίτηση  

2.3.1 Διαδικασία υποβολής Αίτησης  

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που επιθυμούν να συνεργαστούν με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης, υποβάλλουν Αίτηση στην Ελληνική γλώσσα.  

 Η Αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή υποβάλλεται στο πρωτόκολλο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης στην παρακάτω διεύθυνση:  

Υπουργείο Οικονομικών  

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης  

Πανεπιστημίου 25-27 

105 64, Αθήνα 

Ο φάκελος της Αίτησης, πλέον των στοιχείων του Υποψηφίου, αναφέρει και τα εξής:  

[Αίτηση 

Κωδικός Πρόσκλησης  

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ]  

Η Αίτηση και όλα τα έγγραφα του φακέλου της Αίτησης πρέπει να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, 

αποθηκευμένα σε μη επανεγγράψιμη ηλεκτρονική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. CD, USB stick) και σε εύκολα 

προσβάσιμη μορφή. Σε περίπτωση διαφοροποιήσεων μεταξύ του πρωτοτύπου και των αντιγράφων σε 

έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή θα υπερισχύει το πρωτότυπο. 
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Η αποστολή της Αίτησης, γίνεται με απόδειξη (συστημένη αλληλογραφία ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς).  

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής της Αίτησης αποστέλλει βεβαίωση παραλαβής στους αιτούντες μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, η οποία θα αναφέρει τα εξής:  

- Αριθμό εισερχομένου πρωτοκόλλου που έλαβε η αίτηση  

- Κωδικό Πρόσκλησης  

Η ως άνω βεβαίωση δεν συνιστά δήλωση πληρότητας της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων, ούτε 

οποιουδήποτε είδους αποδοχή αυτής.  

Οι Υποψήφιοι μπορούν να αποσύρουν την αίτησή τους σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης, 

στέλνοντας (i) μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και (ii) σχετική επιστολή στην προαναφερθείσα 

ταχυδρομική διεύθυνση.  

2.3.2. Διάρκεια Πρόσκλησης  

 Δυνατότητα υποβολής Αιτήσεων θα έχουν οι Υποψήφιοι μέχρι  [τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες] από 

την δημοσίευση της Πρόσκλησης  Αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά το πέρας της προθεσμίας της 

παρούσας παραγράφου δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα αξιολογούνται από την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

2.3.3. Περίοδος διαθεσιμότητας κεφαλαίων 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241, η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για την υλοποίηση 

των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου 2026. 

2.3.4 Δημοσιότητα 

Η Πρόσκληση έχει σταλεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Επίσης αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

2.3.5 Διευκρινίσεις  

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση είναι επαρκείς για την υποβολή της Αίτησης. 

Ωστόσο, εάν οι Υποψήφιοι έχουν ερωτήματα σχετικά με την Πρόσκληση ή άλλα ζητήματα κρίσιμα για την 

υποβολή της Αίτησής τους, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: rrfagov@minfin.gr     
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Οι σχετικές γραπτές αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων και οι αντίστοιχες απαντήσεις τους που παρέχονται 

από την  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης θα καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Υπηρεσίας ανωνύμως, δηλαδή χωρίς να αποκαλύπτεται ο 

ενδιαφερόμενος που υπέβαλε τη συγκεκριμένη ερώτηση. Τυχόν πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες, 

κατά τα περιγραφόμενα ανωτέρω θα τεκμαίρονται ως αναντίρρητα γνωστές σε όλους τους 

ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. 

2.3.6 Αναγκαία δικαιολογητικά 

2.3.6.1 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά την υποβολή της Αίτησης   

Η Αίτηση περιέχει τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία: 

α) Αίτηση του Υποψηφίου σύμφωνα με το Παράρτημα Ι 

β) Ταυτότητα του Υποψηφίου σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Υποψηφίου περί μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των όρων 2.2.2 και 

2.2.3 της παρούσας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ  

δ) Έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος ότι η άδεια λειτουργίας βρίσκεται σε ισχύ 

ε) Πρακτικό του οργάνου της Διοίκησης του Υποψηφίου, με το οποίο παρέχεται εξουσιοδότηση στον 

υπογράφοντα την Αίτηση  

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Υποψηφίου, με την οποία δηλώνει ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων της 

Επιχειρησιακής Συμφωνίας του Παραρτήματος ΙV της παρούσας, καθώς και ότι αποδέχεται αυτούς 

ανεπιφύλακτα. 

 

2.3.6.2 Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά την υπογραφή της Επιχειρησιακής Συμφωνίας 

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια 

δικαστική ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του όρου 2.2.2.1 της 

παρούσας, το οποίο να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του. Τα ανωτέρω 

προσκομίζονται υποχρεωτικά στην περίπτωση ανωνύμων εταιρειών από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου από 

τους νόμιμους εκπροσώπους του.  
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β) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο Υποψήφιος είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  

Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται υπό 2.3.6.1 (δ) και 2.3.6.2 (α) και (β) ανωτέρω συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με 

τον ν. 1497/1984. Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής τους νομοθεσίας.  

 

2.3.7 Ματαίωση της Πρόσκλησης   

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας της Πρόσκλησης, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 

Ανάκαμψης δύναται να ματαιώσει αυτήν με σχετική ανακοίνωσή της στην επίσημη ιστοσελίδα της. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και το Ελληνικό Δημόσιο δεν 

φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία των Υποψηφίων από την υποβολή Αίτησης.  

2.3.8 Γενικοί όροι   

Οι Υποψήφιοι θα βαρύνονται με όλα τα έξοδα συμμετοχής τους στην παρούσα διαδικασία χωρίς το 

Ελληνικό Δημόσιο να φέρει ουδεμία σχετική ευθύνη.  

Κανένα πρόσωπο δεν αποκτά έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, των οργάνων, των υπαλλήλων, στελεχών ή 

των συμβούλων του και των εν γένει προστηθέντων του οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση αποζημίωσης 

(ούτε ως προς τα έξοδα υποβολής της Αίτησης) ή άλλη αποκαταστατική ζημίας αξίωση κατά του Ελληνικού 

Δημοσίου ως εκ της δημοσίευσης της Πρόσκλησης αυτής ή της συμμετοχής του στην παρούσα διαδικασία 

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ο αποκλεισμός από την παρούσα διαδικασία δεν αποτελεί βάση για 

οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή/και των προαναφερθέντων 

προσώπων.   

ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π



 

Σελίδα 17 
 

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Κατά την εξέταση των Αιτήσεων, η Ειδική Επιτροπή Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης δεσμεύεται να 

σεβαστεί τις θεμελιώδεις αρχές του ενωσιακού δικαίου και ιδίως την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας, λαμβάνοντας επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και καταστολή της απάτης εις  

βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τον έλεγχο των Αιτήσεων συστήνεται και συγκροτείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (η «Επιτροπή 

Εξέτασης Αιτήσεων») με απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης 

Υπουργού. Ως μέλη της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. 

Η εν λόγω επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την απόφαση περί σύστασης και 

συγκρότησης της Επιτροπής ρυθμίζεται κάθε σχετικό  με τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία αυτής θέμα. 

Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των 

υποβληθέντων από τους Υποψηφίους φακέλων. 

Κατόπιν, η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων υποβάλλει τα σχετικά πρακτικά αποδοχής ή απόρριψης της Αίτησης 

των Υποψηφίων, στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού  Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, προς 

έγκριση.  

Ακολούθως, οι Υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της Αίτησής τους από την Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου . Κατόπιν, ξεκινά η διαδικασία 

κατάρτισης και υπογραφής της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.   

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα που δεν θα επιλεγούν μπορούν να ασκήσουν ένσταση κατά της απορριπτικής 

πράξης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 της παρούσας.  
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4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

Κάθε Υποψήφιος δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά των  απορριπτικών πράξεων που περιγράφονται στη 

παράγραφο 3 της παρούσας. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του 

Ταμείου Ανάκαμψης εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης και εξετάζεται κατά 

νόμο και ουσία από τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνεται και συγκροτείται με απόφαση του 

αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού για τον σκοπό αυτό. Ως μέλη 

της Επιτροπής Ενστάσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών.  Η εν λόγω Επιτροπή 

λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α΄ 45). Με την απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της 

Επιτροπής ρυθμίζεται κάθε σχετικό  με τις συνεδριάσεις και τη λειτουργία αυτής θέμα Η Επιτροπή 

συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης των ενστάσεων το οποίο υποβάλλεται στον αρμόδιο 

για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό προς έγκριση του. Η σχετική απόφαση 

κοινοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της σχετικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. 

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία και άσκηση των ενστάσεων δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαδικασίας της 

Πρόσκλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αίτηση του Υποψηφίου  

Προς:  Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης– Υπουργείο Οικονομικών  

Υπόψη:  

 

ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ  

Κωδικός Πρόσκλησης:  

Υποψήφιος :  

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα σας υποβάλλουμε την αίτησή του  ……….. (υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα) σε απάντηση 

της πρόσκλησης με κωδικό……  της Ειδικής Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. 

Ο υπογράφων, που νόμιμα εκπροσωπεί το…….(υποψήφιο Πιστωτικό Ίδρυμα), με την υπογραφή της 

παρούσης πιστοποιεί και δηλώνει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την αίτηση είναι 

πλήρεις και αληθείς. Ο υπογράφων, κατόπιν αιτήσεως, θα παράσχει όλα τα επιπλέον απαραίτητα 

στοιχεία που ενδεχομένως ζητηθούν από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, για 

τον σκοπό της διαδικασίας εξέτασης της αίτησής του.  

 

Με εκτίμηση, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ταυτότητα Πιστωτικού Ιδρύματος   

ΙΙ.2.1. Ταυτότητα του Πιστωτικού Ιδρύματος 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Αρ. Μητρώου: 

Φορέας: 

Χώρα: 

Ημερομηνία: 

ΑΦΜ: 

ΔΟΥ: 

 

ΙΙ.2.2. Νόμιμος εκπρόσωπος 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 
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ΙΙ.2.3. Υπεύθυνος επικοινωνίας σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από ΙΙ.2.2 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

E-mail: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης   

Ο υπογράφων…., ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος του …[Πιστωτικό Ίδρυμα], έχοντας πλήρη γνώση των 

συνεπειών που προβλέπονται από τον Ελληνικό νόμο 1599/1986 για τις ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις, με 

την παρούσα δηλώνω ότι:  

1. Το Πιστωτικό Ίδρυμα […..] και κανένα από τα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 

του ή κάποιο από τα πρόσωπα που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 

(όπως ισχύει κατά περίπτωση) δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 (1) της απόφασης - πλαίσιο 2008/841 

ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε. L300/11.11.2008), όπως ισχύει. 

β) Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών- μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο άρθρο 236 του Π.Κ. 

γ) Απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης 

εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,  όπως ισχύει. 

δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στο άρθρο 3 της Οδηγίας ΕΕ 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής και 

όπως τροποποιήθηκε δια της τροποποιητικής απόφασης 2008/919/ΔΕΥ. 

ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην Οδηγία ΕΕ 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4557/2018 (Α`139). 

στ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στην Οδηγία ΕΕ 2015/849 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία 

με το ν. 4557/2018 (Α`139). 

ζ) Παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4198/2013 (Α΄215).  

2. Το…. [Πιστωτικό Ίδρυμα]:  

α) Δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση κατά την έννοια του ν. 4261/2014, εξυγίανση κατά την έννοια του 

άρθρου 2 του ν. 4335/2015, ως ισχύει, ούτε τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ως ισχύει. 

β) Δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε ειδική εκκαθάριση κατά την έννοια του ν. 

4261/2014, εξυγίανσης κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, ως ισχύει, ή οποιαδήποτε άλλη 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ, ως ισχύει. 

γ) Δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την 

επαγγελματική διαγωγή του. 

δ) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου.  

ε) Έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ελληνικού δικαίου.  

στ) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες νομοθετικές ή 

κανονιστικές διατάξεις ή τα πρότυπα δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου. 

ζ) Δεν έχει επιδείξει επιζήμια συμπεριφορά που θέτει εν αμφιβόλω την επαγγελματική του αξιοπιστία, και 

ιδίως: i) δεν παρείχε ψευδή στοιχεία στοιχείων στο πλαίσιο της υποβολής των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλεξιμότητας, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση. ii) δεν έχει συνάψει συμφωνία με άλλα νομικά ή 

φυσικά πρόσωπα με σκοπό την στρέβλωση του ανταγωνισμού iii) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο την διαδικασία για την λήψη απόφασης από τα αρμόδια όργανα, στο πλαίσιο της παρούσας 

διαδικασίας και δεν έχει επιχειρήσει να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 

αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. 
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η) Δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του αμετάκλητη δικαστική απόφαση με την οποία να έχει κριθεί ότι έχει 

διαπράξει «παρατυπία» κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 

2988/95 Συμβουλίου. 

 

 

 

       ___________(τόπος), __________(ημερομηνία) 

 

          Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV- Κύριοι Όροι Επιχειρησιακής Συμφωνίας 

Κύριοι Όροι Επιχειρησιακής Συμφωνίας 

 

Μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου 

 

και 

[•] (εφεξής «Τράπεζα») 

 

Η Τράπεζα θα επιλεγεί μετά από σχετική Πρόσκληση που θα απευθύνει ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικών δυνάμει του άρθρου 197 παρ. 1 του ν.4820/2021 με σκοπό να ενεργήσει ως ενδιάμεσος 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός για την χορήγηση δανείων αφενός με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας (εφεξής τα «Δάνεια ΤΑΑ») και αφετέρου με ίδια κεφάλαια της Τράπεζας (εφεξής τα «Δάνεια 

Συγχρηματοδότησης») για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που θα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του 

ΤΑΑ, όπως αυτά ορίζονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 196 παρ.1 του ν.4820/2021. Οι αρχές και όροι της 

συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδότησης που έχει 

συνάψει με την Ε.Ε, όπως κυρώθηκε με τον ν. 4822/2021- ΦΕΚ 135/Α/2.8.2021) και της Τράπεζας για την 

από κοινού χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων θα καθορισθούν στη βάση συμφωνητικού 

συνεργασίας/επιχειρησιακής συμφωνίας (όπως προβλέπεται στο άρθρο 197 παρ.1 του ν.4820/2021, εφεξής 

η «Επιχειρησιακή Συμφωνία»), οι κύριοι όροι της οποίας ενσωματώνονται στην Πρόκληση που θα 

απευθύνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών και έχουν ως εξής: 

 

Σκοπός Η παρούσα συμφωνία αφορά τη συνεργασία μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Τράπεζας με σκοπό τη χρηματοδότηση επενδύσεων 

που θα υλοποιηθούν εντός της Ελληνικής επικράτειας και πληρούν τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας του ΤΑΑ όπως εξειδικεύονται σε απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση 

της παραγράφου 1 του άρθρου 196 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) (εφεξής 

οι «Επιλέξιμες Επενδύσεις») σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες 

θεματικών αξόνων που προβλέπονται στο άρθρο 196 παρ.1 

ν.4820/2021 (εφεξής οι «Επιλέξιμες Δράσεις»): 

• Πράσινη Μετάβαση 

• Ψηφιακή Μετάβαση 

• Έρευνα και Ανάπτυξη 

• Εξωστρέφεια - Εξαγωγές 

• Αύξηση Μέσου Μεγέθους Επιχειρήσεων 

 

Πιστωτική Σχέση Η Τράπεζα και, κατά περίπτωση, το Ελληνικό Δημόσιο (στην περίπτωση 

έκδοσης ομολογιακών δανείων) θα έχουν απευθείας πιστωτική σχέση 

με την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. H Τράπεζα θα διοριστεί από το 
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Ελληνικό Δημόσιο (και την χρηματοδοτούμενη επιχείρηση) ως 

διαχειρίστρια /εκπρόσωπος ομολογιούχων του Δανείου ΤΑΑ και θα δρα 

για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου για όλη τη διάρκειά του και 

μέχρι την αποπληρωμή του Δανείου ΤΑΑ καθώς και σε περίπτωση 

καταγγελίας, αναγκαστικής εκτέλεσης και δικαστικής είσπραξης 

απαιτήσεων εκ του Δανείου ΤΑΑ χωρίς να απαιτείται περαιτέρω 

ανάμειξη του Ελληνικού Δημοσίου παρά μόνο στις εξαιρετικές 

περιπτώσεις που ορίζονται στην Επιχειρησιακή Συμφωνία. Ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών θα παρέχει προς τούτο στην 

Τράπεζα κάθε επιμέρους εντολή και πληρεξουσιότητα που είναι 

αναγκαία ή/και εύλογη για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

Επενδυτικό 

Συμβούλιο 

Η υλοποίηση των Επιλέξιμων Επενδύσεων θα παρακολουθείται από το  

Επενδυτικό Συμβούλιο το οποίο έχει συγκροτηθεί δυνάμει της υπό 

στοιχεία [•] απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στο 

οποίο θα υποβάλλει αναφορές η Τράπεζα (βλ. κατωτέρω «Αναφορές 

Προόδου»).  

 

Περίοδος 

Διαθεσιμότητας 

πόρων ΤΑΑ 

Η περίοδος που άρχεται από τη θέση σε ισχύ της Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας και μέχρι και την 26η Αυγούστου 2026, με την επιφύλαξη 

της εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων ΤΑΑ νωρίτερα. 

 

 

Αποθεματικός 

Λογαριασμός 

Κεφαλαίων ΤΑΑ 

Η Τράπεζα δύναται να αιτηθεί εκταμίευση από το Υπουργείο 

Οικονομικών (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) €40.000.000 ή 

(δ) €20.000.000 (εφεξής η «Πρώτη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ») σε ειδικό 

λογαριασμό που θα συμφωνηθεί για το σκοπό αυτό (εφεξής ο 

«Αποθεματικός Λογαριασμός»). Το ποσό της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων 

ΤΑΑ που εκταμιεύεται δεν δύναται να υπερβαίνει  τα ίδια κεφάλαια της 

Τράπεζας, όπως αυτά προκύπτουν από τις τελευταίες ελεγμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας. Εφόσον η Τράπεζα 

έχει σωρευτικά: α) συνάψει συμβάσεις για Δάνεια ΤΑΑ για συνολικό 

ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%)  της Πρώτης 

Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, β) έχει εκταμιεύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων 

προς τους Τελικούς Αποδέκτες (όπως ορίζεται παρακάτω) ποσό ίσο με 

ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) της Πρώτης Δόσης 

Κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των 

χορηγηθέντων από την Τράπεζα Δανείων ΤΑΑ που βρίσκονται σε 

καθυστέρηση μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών δεν υπερβαίνει το 

δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου του κεφαλαίου των χορηγηθέντων 

δανείων αυτών, δικαιούται να αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων 
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κεφαλαίων ΤΑΑ μέχρι ποσού ή (α) €100.000.000, ή (β) €70.000.000 ή (γ) 

€40.000.000 ή (δ) €20.000.000   (εφεξής «η Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων 

ΤΑΑ») κατά τα οριζόμενα ανωτέρω. Η ίδια διαδικασία και 

προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται και για την εκταμίευση επιπλέον 

κεφαλαίων ΤΑΑ μετά τη Δεύτερη Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ και μέχρις 

εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων του ΤΑΑ.  

 

 

Λογαριασμός 

Επιστροφής Ποσών 

ΤΑΑ 

 

Η Τράπεζα, εκτός από τους λογαριασμούς εξυπηρέτησης του κάθε 

Δανείου ΤΑΑ, θα τηρεί Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών ΤΑΑ, ο οποίος 

θα είναι έντοκος. Στο Λογαριασμό Επιστροφής Ποσών ΤΑΑ θα 

πιστώνονται όλα τα εισπραττόμενα ποσά αποπληρωμής των Δανείων 

ΤΑΑ τα οποία ακολούθως θα μεταφέρονται ανά μήνα σε λογαριασμό/-

ούς που θα υποδείξει αρμοδίως  το Ελληνικό Δημόσιο. 

 

Συμμετοχή Δανείου 

ΤΑΑ στον 

προϋπολογισμό 

Επιλέξιμης 

Επένδυσης 

 

Μέγιστη συμμετοχή έως πενήντα τοις εκατό 50% στο ύψος του 

συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.  

 

 

 

Διαδικασία 

αξιολόγησης και 

επιλογής των 

Επιλέξιμων 

Επενδύσεων  

 

Εντός είκοσι (20) ημέρων από την υπογραφή της Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας, η Τράπεζα θα απευθύνει δημόσια ανοιχτή πρόσκληση για 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση Επιλέξιμων 

Επενδύσεων και θα δέχεται σχετικές αιτήσεις για την χορήγηση 

Δανείων ΤΑΑ συνοδευόμενες από τα προτεινόμενα προς 

χρηματοδότηση σχέδια Επιλέξιμων Επενδύσεων.  

 

Κατόπιν παραλαβής των αιτήσεων και των προτεινόμενων προς 

χρηματοδότηση σχεδίων Επιλέξιμων Επενδύσεων, η Τράπεζα θα 

προβαίνει αυτόνομα με βάση τις εσωτερικές της διαδικασίες και 

πολιτικές και τις βέλτιστες χρηματοπιστωτικές πρακτικές σε καταρχήν 

έλεγχο της επιλεξιμότητας της προτεινόμενης Επιλέξιμης Επένδυσης 

(ώστε να αποκλείονται εξαρχής προδήλως μη επιλέξιμες επενδύσεις) 

και της πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα αυτής.  

 

Αφού η Τράπεζα προβεί σε καταρχήν θετική αξιολόγηση κατά τα 

ανωτέρω,  η υπαγωγή των προτεινόμενων σχεδίων στις Επιλέξιμες 
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Δράσεις του ΤΑΑ  και η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες περί 

σώρευσης κρατικών ενισχύσεων και ιδίως με τις διατάξεις του άρθρου 

198 του ν. 4820/2021, την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης 

καθώς και με τους ελάχιστους στόχους των θεματικών αξόνων της 

πράσινης και ψηφιακής μετάβασης (βλ. κατωτέρω υπό τις 

«Υποχρεώσεις Τράπεζας») θα ελέγχεται από αξιολογητή του καταλόγου 

αξιολογητών που θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

196 παρ. 2 του ν.4820/2021 (εφεξής οι «Αξιολογητές») και θα 

επιλέγεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα σε εκδιδόμενη 

κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 197 του ν. 

4820/2021 (Α’ 130) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 

αφού ληφθούν υπόψη και τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων σύμφωνα 

με όσα ειδικότερα ορίζονται σε εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αναφορικά με τους Αξιολογητές. 

Η αμοιβή του Αξιολογητή δεν θα βαρύνει την Τράπεζα.  

 

Η αξιολόγηση  κάθε προτεινόμενου σχεδίου Επιλέξιμης Επένδυσης 

πραγματοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ανάλογα με το 

μέγεθος και τον σκοπό του και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο των 

τεσσάρων (4) μηνών. 

 

Εφόσον συγκεκριμένο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης κριθεί επιλέξιμο 

και συμβατό με τους εφαρμοστέους κανόνες περί σώρευσης κρατικών 

ενισχύσεων, με την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης καθώς 

και με τους ελάχιστους στόχους των θεματικών αξόνων της πράσινης 

και ψηφιακής μετάβασης κατά τα ανωτέρω, η Τράπεζα θα προβαίνει 

στην οριστική έγκριση της βιωσιμότητάς του καθώς και της 

πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα της Επιλέξιμης Επένδυσης 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη εσωτερική πιστοδοτική της διαδικασία 

και την ισχύουσα πιστοδοτική πολιτική. Η Τράπεζα οφείλει, μεταξύ 

άλλων, να διασφαλίζει ότι εγκρίνονται μόνο σχέδια Επιλέξιμων 

Επενδύσεων που  διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (‘net present 

value’).  

 

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση Δανείων ΤΑΑ, τα προτεινόμενα προς 

χρηματοδότηση σχέδια Επιλέξιμων Επενδύσεων καθώς και όλα τα 

συναφή με την αξιολόγησή αυτών στοιχεία και πληροφορίες θα 

αναρτώνται, με επιμέλεια της Τράπεζας και των λοιπών εμπλεκόμενων 

μερών, στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Υπηρεσίας 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης μόλις αυτή τεθεί σε εφαρμογή με την 

επιφύλαξη λήψης όλων των πρόσφορων και αναγκαίων μέτρων για την 
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διαφύλαξη όλων των εμπιστευτικών στοιχείων και πληροφοριών που 

αφορούν την Επιλέξιμη Επένδυση και τον φορέα αυτής. 

 

 

Τελικός Αποδέκτης Ως Τελικός Αποδεκτής νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 

λαμβάνει χρηματοδότηση δια του «Μηχανισμού Χρηματοδότησης 

μέσω Εμπορικών Τραπεζών» και δεν αποτελεί:  

α) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική έδρα του ή έχει 

εγκατάσταση σε μη συνεργαζόμενες χώρες, όπως αυτές εκάστοτε 

ορίζονται στο άρθρο 65 του ελληνικού Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 4172/2013),  

β) 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)], 

γ) 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, 

δ) 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, 

ε) 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,  

στ) 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 
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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). 

 

Για κάθε προτεινόμενο σχέδιο Επιλέξιμης Επένδυσης που θα εγκρίνεται 

κατά τα ανωτέρω, η Τράπεζα υποχρεούται να χορηγεί στον Τελικό 

Αποδέκτη Δάνειο Συγχρηματοδότησης το οποίο θα καλύπτει κατ’ 

ελάχιστον 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης 

Επένδυσης. Περαιτέρω η Τράπεζα θα διασφαλίζει με μέσα που 

εφαρμόζει κατά την άσκηση της πιστοδοτικής της πολιτικής τη 

δέσμευση του Τελικού Αποδέκτη για την κάλυψη ποσοστού 

τουλάχιστον 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης 

Επένδυσης με ίδια κεφάλαια αυτού.  

 

Συμμόρφωση με την 

αρχή της «μη 

πρόκλησης 

σημαντικής βλάβης» 

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί πως η χορήγηση των Δανείων 

ΤΑΑ συμμορφώνεται με την τεχνική καθοδήγηση σχετικά με την 

εφαρμογή της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 

(‘Do no Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01)), η 

Τράπεζα, ακολουθώντας και βασιζόμενη  στη σχετική θετική 

κρίση του Αξιολογητή (εκτός κι αν έχει βάσιμες ενστάσεις περί 

του αντιθέτου) μεριμνά ώστε σε σχέση με τις Επιλέξιμες 

Επενδύσεις να:  

I. Εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο έγγραφο τεχνικής 

καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον έλεγχο 

βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU, 

II. Αποκλείονται ως εξ ορισμού μη επιλέξιμες τις ακόλουθες 

δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία:  

(α) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται 

με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της 

μεταγενέστερης χρήσης. Εξαιρούνται και είναι επομένως 

επιλέξιμες οι επενδύσεις 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» 

(2021C 58/01), (β) 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, (γ) δραστηριότητες 
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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 ικανότητας επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων 

ή σε παράταση της διάρκειας ζωής των μονάδων.  Η εξαίρεση 

αυτή επίσης 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 

και (δ) δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η 

μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το 

περιβάλλον. 

III. Επαληθεύεται η νομική συμμόρφωση των Επιλέξιμων 

Επενδύσεων με την εφαρμοστέα εθνική και ενωσιακή 

περιβαλλοντική νομοθεσία.  

 

Δανειακές και 

Εξασφαλιστικές  

Συμβάσεις 

Το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο Συγχρηματοδότησης δύνανται να 

χορηγούνται βάσει κοινών ή διακριτών πιστωτικών και εξασφαλιστικών  

συμβάσεων κατά την κρίση της Τράπεζας. Οι παρεχόμενες 

εξασφαλίσεις θα είναι κοινές για το Δάνειο ΤΑΑ και το Δάνειο 

Συγχρηματοδότησης και θα εξασφαλίζουν σύμμετρα τις απαιτήσεις εκ 

των αντίστοιχων συμβάσεων.  

 

Τα Δάνεια ΤΑΑ μπορούν να είναι κάθε τύπου περιλαμβανομένων και 

ομολογιακών δανείων του ν. 4548/2018 και άρθρου 14 ν. 3156/2003 

(κοινοπρακτικά και διμερή) με διαχειριστή /πληρεξούσιο καταβολών 

και εκπρόσωπο ομολογιούχων την Τράπεζα. 

 

Ο σκοπός της Δανειακής Σύμβασης θα είναι αποκλειστικά η υλοποίηση 

του επιλέξιμου προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης. Δεν 
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επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων ΤΑΑ και των Δανείων 

Συγχρηματοδότησης για την αναχρηματοδότηση δανείων με εξαίρεση 

τυχόν δάνεια που έχουν χορηγηθεί  από την Τράπεζα σε Τελικούς 

Αποδέκτες για την υλοποίηση Επιλέξιμης Επένδυσης ενόσω εκκρεμεί 

αίτησή της για εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων (Bridge Financing).  

 

Οι εκταμιεύσεις του Δανείου ΤΑΑ και του Δανείου Συγχρηματοδότησης, 

θα γίνονται εφ’ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία υλοποίησης 

της Επιλέξιμης Επένδυσης και υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των 

όρων που προβλέπονται στην παρούσα και τυχόν ειδικών όρων που 

έχουν τεθεί στη Δανειακή Σύμβαση (conditions precedent).  

 

Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα καθορίζεται από το 

επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση της Τράπεζας. Το επιτόκιο χορήγησης 

των Δανείων ΤΑΑ θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση εκδιδόμενη 

κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 4 του Ν. 4822/2021. Σε περίπτωση που 

συντρέχει σώρευση κρατικών ενισχύσεων, θα εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 198 Ν.4820/2021. Εάν ο Τελικός Αποδέκτης ή η 

Επιλέξιμη Επένδυση  δεν ήταν εξαρχής ή παύσουν να είναι επιλέξιμοι 

και αυτό διαπιστωθεί μετά την εκταμίευση του Δανείου ΤΑΑ, η οικεία 

Δανειακή Σύμβαση θα καταγγέλλεται υποχρεωτικά και:  

(α)  εφόσον η καταγγελία κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε δόλο ή βαριά 

αμέλεια του Τελικού Αποδέκτη, η Τράπεζα θα προβαίνει αμελλητί σε 

κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την επιστροφή του Δανείου 

ΤΑΑ, ή 

(β) εφόσον η καταγγελία κατά τα ανωτέρω οφείλεται είτε σε ελαφρά 

αμέλεια είτε σε άλλους λόγους που ανάγονται στη σφαίρα επιρροής 

του Τελικού Αποδέκτη, η Τράπεζα θα προβαίνει εντός προθεσμίας ενός 

(1) έτους από την ημερομηνία ισχύος της καταγγελίας σε κάθε 

αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την επιστροφή του Δανείου ΤΑΑ, ή  

(γ) εφόσον η καταγγελία κατά τα ανωτέρω οφείλεται σε λόγους μη 

αναγόμενους στη σφαίρα επιρροής του Τελικού Αποδέκτη, η Τράπεζα 

θα προβαίνει εντός προθεσμίας τριών (3) ετών από την ημερομηνία 

ισχύος της καταγγελίας σε κάθε αναγκαίο και πρόσφορο μέσο για την 

επιστροφή του Δανείου ΤΑΑ. 

 

Στα Δάνεια ΤΑΑ και στα Δάνεια Συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται η 

αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari passu”) ως προς τις 

αποπληρωμές, προπληρωμές, τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις αλλά και 

ως προς τις τυχόν προκύπτουσες ζημίες. Η διάρκεια των Δανείων ΤΑΑ 
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θα είναι ίδια ή μικρότερη από τη διάρκεια των αντίστοιχων, κατά 

περίπτωση, Δανείων Συγχρηματοδότησης. 

Για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων ΤΑΑ και των Δανείων 

Συγχρηματοδότησης δύναται να εφαρμόζεται περίοδος χάριτος έως 

τρία έτη ή και μεγαλύτερη, κατά περίπτωση, για Επιλέξιμες Επενδύσεις 

που απαιτούν μακρύτερη διάρκεια υλοποίησης, με αφετηρία την 

ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης στον Τελικό Αποδέκτη. 

Ο Τελικός Αποδέκτης θα έχει τη δυνατότητα μερικής ή συνολικής 

προπληρωμής κεφαλαίου χωρίς ποινή εκτός από επιβάρυνση του 

κόστους προεξόφλησης (break cost) αν η προπληρωμή δεν γίνει σε λήξη 

περιόδου εκτοκισμού. 

 

Οι επιστροφές από το Δάνειο ΤΑΑ θα κατατίθενται στον Λογαριασμό 

Επιστροφής Ποσών ΤΑΑ. Η Τράπεζα, ως διαχειρίστρια ή/και 

εκπρόσωπος των ομολογιούχων οφείλει να επιστρέφει στο Ελληνικό 

Δημόσιο μόνο ποσά που θα έχει λάβει είτε από τον Τελικό Αποδέκτη 

είτε από ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων του Δανείου ΤΑΑ, στην 

τελευταία αυτή περίπτωση μετά από αφαίρεση όλων των σχετικών 

εξόδων της. Ο πιστωτικός κίνδυνος του Τελικού Αποδέκτη για το Δάνειο 

ΤΑΑ αναλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση από το ίδιο το ΤΑΑ. 

 

Η Τράπεζα δικαιούται αμοιβής διαχείρισης από το ΤΑΑ υπολογιζόμενης 

ως ακολούθως: 

α) ένα τοις εκατό (1%) επί του κεφαλαίου των Δανείων ΤΑΑ για τα οποία 

έχει συναφθεί Δανειακή Σύμβαση και υπό την προϋπόθεση ότι θα 

ακολουθήσει εκταμίευση του συνόλου του κεφαλαίου κάθε τέτοιας 

Δανειακής Σύμβασης, και 

β) πλέον ένα τοις εκατό (1%) επί των ποσών που εκταμιεύονται από την 

Τράπεζα προς τους Τελικούς Αποδέκτες δυνάμει των Δανειακών 

Συμβάσεων.  

γ) πλέον 0,05% επί του ανεξόφλητου ποσού για όλη την εναπομείνουσα 

διάρκεια του δανείου 

Η εκκαθάριση της διαχειριστικής αμοιβής της Τράπεζας θα γίνεται ανά 

εξάμηνο  και θα διακρατείται από τα κεφάλαια που είναι πιστωμένα 

στον  Αποθεματικό Λογαριασμό Κεφαλαίων ΤΑΑ ή/και στο Λογαριασμό 

Επιστροφών. 

 

Η Τράπεζα δεν θα λαμβάνει από τον Τελικό Αποδέκτη προμήθεια 

διαχείρισης του Δανείου ΤΑΑ ή/και αμοιβή πληρεξουσίου καταβολών 
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/εκπροσώπου ομολογιούχων τόσο στην εκταμίευση όσο και ετησίως 

κατά τη διαχρονική παρακολούθηση του δανείου ή/και έξοδα εξέτασης 

φακέλου και ουσιωδών τροποποιήσεων του Δανείου ΤΑΑ.  

Η αμοιβή που θα εισπράττει η Τράπεζα από τον Τελικό Αποδέκτη για τα 

χορηγηθέντα Δάνεια Συγχρηματοδότησης θα υπολογίζεται με βάση 

τους εκάστοτε ισχύοντες όρους της αγοράς.  

 

Επίσης τον Τελικό Αποδέκτη βαρύνουν οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων 

οικονομικών, φορολογικών, νομικών, τεχνικών και ασφαλιστικών 

συμβούλων της Τράπεζας ως διαχειρίστριας για λογαριασμό των 

δανειστών τυχόν οφειλόμενη εισφορά του ν. 128/1975 και τα έξοδα και 

τέλη λήψης και εκτέλεσης των εξασφαλίσεων του Δανείου ΤΑΑ. Στην 

περίπτωση που στο Δάνειο ΤΑΑ συμμετέχουν περισσότερες τράπεζες, 

η Διαχειρίστρια Τράπεζα δύναται να εισπράττει από τον Τελικό 

Αποδέκτη προμήθεια διοργάνωσης/συντονισμού διοργάνωσης. 

 

 

Οι προϋποθέσεις εκταμίευσης του Δανείου ΤΑΑ, τα γεγονότα 

καταγγελίας και οι υποχρεώσεις του Τελικού Αποδέκτη θα 

καθορίζονται ανάλογα με τη φύση της Επιλέξιμης Επένδυσης κατά την 

κρίση της Τράπεζας ως διαχειρίστριας σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πιστοδοτικά κριτήρια και τη συνήθη πρακτική της αγοράς και 

επιδεικνύοντας προς τούτο την επιμέλεια που προσήκει σε πιστωτικό 

ίδρυμα που έχει αδειοδοτηθεί και λειτουργεί νομίμως εντός της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων εκ του Δανείου ΤΑΑ δύνανται να  

λαμβάνονται (κατά τις οικείες εγκριτικές αποφάσεις της Τράπεζας) 

εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις ανάλογα με τη φύση 

Επιλέξιμης Επένδυσης και κατά την κρίση της Τράπεζας ως 

διαχειρίστριας. 

 

Ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να συμβάλλεται και σε άλλες δανειακές 

συμβάσεις για τον σκοπό της κάλυψης των μη επιλέξιμων δαπανών της 

Επιλέξιμης Επένδυσης με την Τράπεζα ή και άλλα πιστωτικά ιδρύματα 

εγχώρια και ξένα χωρίς να επηρεάζεται η επιλεξιμότητα της 

χρηματοδότησης ΤΑΑ.. Επίσης είναι δυνατόν να συμβάλλεται και σε 

συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου (hedging). Στην 

περίπτωση αυτή οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις δύναται, κατά τις 

οικείες εγκριτικές αποφάσεις της Τράπεζας, να επιμερίζονται pari passu 
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με τις άλλες δανειακές ή συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακών 

κινδύνων. 

 

Η Τράπεζα ως διαχειρίστρια θα παρακολουθεί το Δάνειο ΤΑΑ, την 

τήρηση των υποχρεώσεων του Τελικού Αποδέκτη και την υλοποίηση 

της Επιλέξιμης Επένδυσης. Η Τράπεζα δεν θα χρειάζεται την έγκριση 

του Ελληνικού Δημοσίου για την εξάσκηση διακριτικών ευχερειών που 

απορρέουν από τη Δανειακή Σύμβαση όπως μεταξύ άλλων αποκλίσεις 

από θετικές ή αρνητικές υποχρεώσεις του Τελικού Αποδέκτη, να 

απαντά σε αιτήματα του Τελικού Αποδέκτη για έγκριση αποκλίσεων 

από προβλέψεις της Σύμβασης, τροποποίηση του Δανείου ΤΑΑ, άρση ή 

τροποποίηση των εξασφαλίσεων. 

 

Η Τράπεζα ως διαχειρίστρια του Δανείου ΤΑΑ θα δύναται να 

καταγγείλει το Δάνειο ΤΑΑ σύμφωνα με τις προβλέψεις της Δανειακής 

Σύμβασης χωρίς την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου και να προβαίνει 

σε όλες τις αναγκαίες και πρόσφορες ενέργειες για την ανάκτηση του 

κεφαλαίου και την είσπραξη τυχόν άλλων οφειλών εκ του Δανείου ΤΑΑ.  

 

Η Τράπεζα ως διαχειρίστρια δύναται να διαπραγματευθεί και να 

εγκρίνει κατά τα εφαρμοζόμενα από την ίδια πιστωτικά κριτήρια την 

ρύθμιση του Δανείου ΤΑΑ. Έγκριση του αρμόδιου Υπουργού θα 

χρειάζεται για ρυθμίσεις Δανείων ΤΑΑ που: (α) προβλέπουν 

αναδιάρθρωση οφειλών με διαγραφή κεφαλαίων ΤΑΑ εφόσον έχουν 

προηγηθεί αντίστοιχες  τέτοιες ρυθμίσεις με αθροιστική διαγραφή 

κεφαλαίων ΤΑΑ ποσού που υπερβαίνει το μισό τοις εκατό (0,5%) των 

συνολικών εκταμιευθέντων στην Τράπεζα κεφαλαίων ΤΑΑ ή/και (β) 

περιλαμβάνουν αναδιάρθρωση οφειλών με αναστολή δόσεων ή 

επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής εφόσον έχουν 

προηγηθεί αντίστοιχες τέτοιες ρυθμίσεις για αναδιάρθρωση οφειλών 

που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών 

εκταμιευθέντων στην Τράπεζα κεφαλαίων ΤΑΑ. 

 

Οι Δανειακές και οι Εξασφαλιστικές Συμβάσεις θα διέπονται από το 

Ελληνικό Δίκαιο ή, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Τελικού 

Αποδέκτη, από δίκαιο Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ειδικότερα, οι Εξασφαλιστικές Συμβάσεις δύνανται να διέπονται από 

αλλοδαπό δίκαιο όταν το αντικείμενο επί του οποίου συνίσταται η 

σχετική εξασφάλιση διέπεται από το δίκαιο άλλης χώρας. Κάθε 

διαφορά από το Δάνειο ΤΑΑ θα υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των 

Δικαστηρίων της Αθήνας ή άλλης συντρέχουσας δωσιδικίας.  
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Για τη διαχείριση του Δανείου η Τράπεζα ευθύνεται έναντι του 

Δημοσίου μόνο για δόλο και βαρεία αμέλεια. Η Τράπεζα σε καμία 

περίπτωση δεν ευθύνεται για την επιστροφή του Δανείου ΤΑΑ στο 

Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο αναλαμβάνει πλήρως τον σχετικό 

πιστωτικό κίνδυνο κατά τα ανωτέρω. 

 

  

  

Αναφορές 

Προόδου 

 

Η Τράπεζα θα παρέχει μηνιαίες ηλεκτρονικές αναφορές στην Ειδική 

Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου 

Οικονομικών και στο Επενδυτικό Συμβούλιο σχετικά με τον αριθμό 

αιτήσεων που έλαβε, τον αριθμό και τα ποσά των Δανείων ΤΑΑ που 

εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν καθώς και  τα αιτήματα που 

απορρίφθηκαν. Οι ως άνω αναφορές θα περιέχουν επίσης 

πληροφορίες σε σχέση με τους βασικούς δείκτες αποδόσεων των 

Δανείων ΤΑΑ. Σε μηνιαία βάση η Τράπεζα θα παρέχει κινήσεις των του 

Αποθεματικού Λογαριασμού και του Λογαριασμού  Επιστροφών ΤΑΑ. Η 

Τράπεζα οφείλει να συστήσει και να τηρεί ειδικό ηλεκτρονικό 

πληροφοριακό σύστημα για σκοπούς αναφοράς και πληροφόρησης για 

την εκτέλεση της Επιχειρησιακής Συμφωνίας. 

 

Υποχρεώσεις 

Τράπεζας 

Η Τράπεζα αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

 Να διασφαλίζει ότι οι Επιλέξιμες Επενδύσεις διαθέτουν θετική 

καθαρή παρούσα αξία (‘net present value’),  

 Να διοχετεύει, κατ΄ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 38,5% των 

κεφαλαίων ΤΑΑ που της εκταμιεύονται  σε Επιλέξιμες Δράσεις 

που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Πράσινης Μετάβασης, 

(με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VI του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση 

του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας).  

 Να  διοχετεύει, κατ΄ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 20,8% των 

κεφαλαίων ΤΑΑ που της εκταμιεύονται σε Επιλέξιμες Δράσεις 

που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Ψηφιακής Μετάβασης 

(με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VII του 

Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση 

του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας),  

 Να ελέγχει τακτικά ότι το εκταμιευθέν Δάνειο ΤΑΑ 

χρησιμοποιείται ορθά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και 

ότι κάθε μέτρο για την υλοποίηση της Επιλέξιμης Επένδυσης 
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στο πλαίσιο της Δανειακής Σύμβασης έχει εφαρμοστεί ορθά 

σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ειδικότερα όσον αφορά 

την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων 

απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων, 

 Να λαμβάνει, με βάση τη συνήθη τραπεζική πρακτική, 

κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 

αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης 

συμφερόντων, 

 Να προβαίνει έγκαιρα σε κάθε ενέργεια και να κινεί τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορθώς 

χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων εκ των Δανείων ΤΑΑ, 

 Να γνωστοποιεί, αμελλητί μόλις περιέλθει σε γνώση της,  στην 

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του 

Υπουργείου Οικονομικών τυχόν μεταβολή σε σχέση με τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στην Πρόσκληση, 

 Να συλλέγει και να εξασφαλίζει πρόσβαση στα στοιχεία, 

συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου και της 

ημερομηνίας γέννησης, του πραγματικού δικαιούχου του 

Τελικού Αποδέκτη, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 17 του 

Ν. 4557/2018  

 Να παρέχει έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και 

στοιχεία σύμφωνα με τις ως άνω Αναφορές Προόδου. Η 

Τράπεζα οφείλει επίσης να παρέχει στην Ειδική Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, κατόπιν σχετικού αιτήματος 

αυτού, οιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σε σχέση με το 

χορηγηθέν Δάνειο ΤΑΑ και την Επιλέξιμη Επένδυση. 

 Να επιτρέπει στους υπαλλήλους  της Ειδικής Υπηρεσία 

Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, της Επιτροπής 

Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) και, στον βαθμό 

που αυτή είναι αρμόδια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς 

και στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, πρόσβαση 

σε κάθε έγγραφο και στοιχείο που αφορά στα Δάνεια ΤΑΑ και 

στις Επιλέξιμες Επενδύσεις.   

 Να μεριμνήσει προκειμένου να περιληφθούν στη Δανειακή 

Σύμβαση με τον Τελικό Αποδέκτη ανάλογες υποχρεώσεις, όπως 

ενδεικτικά:  

(α) Να χρησιμοποιεί το ποσό του Δανείου ΤΑΑ για τη 

χρηματοδότηση της Επιλέξιμης Επένδυσης. 

(β) Να συμμορφώνεται με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. 

(γ) Να επιτρέπει στους υπαλλήλους της Τράπεζας, της Ειδικής 

Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, της Επιτροπής 

Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 
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Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), 

του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) και, στον βαθμό 

που αυτή είναι αρμόδια, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς 

και στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, πρόσβαση 

στους χώρους και τις εγκαταστάσεις όπου υλοποιείται η 

Επιλέξιμη Επένδυση, καθώς σε κάθε έγγραφο και στοιχείο που 

αφορά στα Δάνεια ΤΑΑ και στην υλοποίηση της Επιλέξιμης 

Επένδυσης. 

(δ) Να παρέχει στην Τράπεζα κάθε πληροφορία σχετικά με 

οιοδήποτε γεγονός το οποίο (α) θα μπορούσε να προκαλέσει 

γεγονός καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης ή (β) καθιστά 

ανακριβή οιαδήποτε πληροφορία ή δήλωση έχει παρασχεθεί 

στα πλαίσια της αξιολόγησης της επιλεξιμότητας της Επιλέξιμης 

Επένδυσης.  

 

Marketing Plan Η Τράπεζα κατά την κρίση της θα εφαρμόζει συγκεκριμένο πρόγραμμα 

δράσεων για την προβολή και προώθηση των σκοπών του ΤΑΑ. 

 

Καταγγελία Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται για λόγους αναγόμενους σε δόλο ή βαριά 

αμέλεια να καταγγείλει, δια του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 

την Επιχειρησιακή Σύμβαση εγγράφως στις κάτωθι περιπτώσεις: 

• Διάπραξη παρατυπιών (irregularities) η/και μη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων της Τράπεζας, μετά από έγγραφη ενημέρωση της Ειδικής 

Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και αδυναμία της 

Τράπεζας να επανορθώσει ή να παρέχει ικανοποιητικές εξηγήσεις εντός 

30 ημερών. 

• Χρήση από την Τράπεζα κεφαλαίων ΤΑΑ πέραν της επιτρεπόμενης. 

• Θέση της Τράπεζας σε εξυγίανση ή αντίστοιχο καθεστώς σύμφωνα με 

την εφαρμοστέα κατά περίπτωση νομοθεσία. 

•  Παύση εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας της Τράπεζας που 

ορίζονται στην Πρόσκληση κατά τη διάρκεια ισχύος της Επιχειρησιακής 

Συμφωνίας η οποία δεν θα αποκατασταθεί εντός 30 ημερών.   

 

Η συνέπεια της καταγγελίας θα είναι ότι η Τράπεζα δεν θα δύναται να 

αιτηθεί την εκταμίευση πρόσθετων κεφαλαίων ΤΑΑ. Το Ελληνικό 

Δημόσιο θα δύναται να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια που κρίνει 

αναγκαία ή σκόπιμη για την αντικατάσταση της Τράπεζας, ως 

διαχειρίστριας/εκπροσώπου των ομολογιούχων σε ομολογιακά δάνεια 

που έχουν καλυφθεί με κεφάλαια του ΤΑΑ. Η Τράπεζα θα υποχρεούται 

να αποδώσει άμεσα όλα τα ποσά του Λογαριασμού Επιστροφών Ποσών 
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ΤΑΑ διακρατώντας το ποσό των αμοιβών διαχείρισης που δικαιούται 

μέχρι τον χρόνο της καταγγελίας 

 

 

Μεταβίβαση Επιτρέπεται ο εταιρικός μετασχηματισμός και η καθολική διαδοχή της 

Τράπεζας. Αναφορικά με το Δάνειο Συγχρηματοδότησης, επιτρέπεται η 

τιτλοποίησή του, η ανάθεσή του σε εταιρεία διαχείρισης και είσπραξης 

απαιτήσεων και η εκχώρηση /ενεχυρίασή του στο Ευρωσύστημα, ή η 

μεταβίβασή του σε τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης 

επιτρέπεται η μεταβίβαση του συνόλου ή μέρους του Δανείου ΤΑΑ σε 

τράπεζες που έχουν υπογράψει αντίστοιχη Επιχειρησιακή Συμφωνία με 

το Ελληνικό Δημόσιο.  
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