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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚ ΡΑΤΙΑ
ΥΠΟ ΥΡ ΓΕΙΟ Ο ΙΚ ΟΝΟ ΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ Σ ΥΝΤ Ο ΝΙΣΜΟΥ
ΤΑΜΕΙΟ Υ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Προς:
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα
στα οποία απευθύνονται
οι με αρ. 01 και 02/2021 Προσκλήσεις

Θέμα: «Ενημέρωση περί της τροποποίησης των υπ’ αρ. 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β΄ 4521) και
120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β΄ 4522) αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών».

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).
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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.»).
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).
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, 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).
16.

Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4498).
17.

Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών με Θέμα: «Καθορισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση των επιλεξιμοτήτων των
επενδύσεων που δανειοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β΄ 4521).
18.

Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών με Θέμα: «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
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με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και
των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων» (Β΄ 4522).
19.

Την υπό στοιχεία 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με

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)» (ΑΔΑ:
ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).
20.

Την υπό στοιχεία 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με

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)» (ΑΔΑ:
66Ω3Η-Ν7Π).
21.

Την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών με Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/ 30.9.2021 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των
επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας» (Β΄ 5885)».
22.

Την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών με Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/ 30.9.2021 απόφασης 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» (Β΄ 4522)» (Β΄ 5886)».
Σε συνέχεια των με αρ. 01 και 02/2021 Προσκλήσεων, που εγκρίθηκαν με τις υπό στοιχεία 439 και
440/30.09.2021 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, αντίστοιχα, οι οποίες
εκδόθηκαν δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, θέτουμε υπόψη σας και σας
ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
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1) Με την υπό στοιχεία 159335 ΕΞ 2021/13.12.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (Β΄ 5885), τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο η υπό στοιχεία 120535
ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζονται
τα κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με
δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
2) Με την υπό στοιχεία 159337 ΕΞ 2021/13.12.2021

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού

Οικονομικών (Β΄ 5886) τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο η υπό στοιχεία 120536
ΕΞ 2021/30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με την οποία, μεταξύ άλλων
καθορίζεται η διαδικασία διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις
της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξειδικεύονται τα κριτήρια και ο τρόπος
ελέγχου της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ορίζεται η διαδικασία, οι όροι και τα κριτήρια ανάθεσης σε
αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών σχεδίων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://greece20.gov.gr/proskliseispros-pistwtika-idrymata-gia-paroxi-daneiwn-pros-xrimatodotisi-ependysewn-sto-plaisio-toutameiou-anakampsis-kai-anthektikotitas/.
Σημειώνεται, περαιτέρω, ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω υπό 2) υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 5886),
τα οριζόμενα στην οποία κατισχύουν των αντίστοιχων, ρυθμιζόντων τα ίδια ζητήματα, όρων των με
αρ. 01 και 02/2021 Προσκλήσεων και των παραρτημάτων αυτών και θα περιλαμβάνονται στα τελικά
σχέδια των επιχειρησιακών συμφωνιών και ειδικότερα:
α) Σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 αυτής, ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων των
Προσκλήσεων, σε περίπτωση νομικού προσώπου, πέραν των προϋποθέσεων των περ. α) και β) της
παρ. 1 του άρθρου 6, νοείται κάθε ιδιωτική επιχείρηση και κάθε επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο
της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού
μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής
στο μετοχικό κεφάλαιό της που έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που
αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.
β) Σύμφωνα με την τροποποιημένη παρ. 6 του άρθρου 6 αυτής, όλες οι αποφάσεις σχετικά με
αναδιάρθρωση των Δανείων Συγχρηματοδότησης και των Δανείων ΤΑΑ επαφίονται αποκλειστικά,
4

A∆A: 66ΒΡΗ-ΘΣΩ

στα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, κατά περίπτωση. Δεν
παρέχεται κρατική εγγύηση ούτε για τα Δάνεια ΤΑΑ ούτε για τα Δάνεια Συγχρηματοδότησης που
παρέχονται από πιστωτικά ιδρύματα.
γ) Σύμφωνα με την τροποποιημένη παρ. 7 του άρθρου 6 αυτής, δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων
των Δανείων ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων. Επιτρέπεται η χρηματοδότηση από τα Δάνεια
ΤΑΑ δανείων διασύνδεσης (bridge loans) συνδεδεμένων με επιλέξιμη επένδυση, υπό την
προϋπόθεση ότι γα) το δάνειο διασύνδεσης έχει συναφθεί μετά την υποβολή της αίτησης για τη
χορήγηση του Δανείου ΤΑΑ και γβ) η επένδυση έχει ελεγχθεί και κριθεί ως επιλέξιμη, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην εν λόγω υπουργική απόφαση.
δ) Σύμφωνα με τις τροποποιημένες περ. β) και γ) της παρ. 10 του άρθρου 6 αυτής, το πιστωτικό
ίδρυμα και ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των
οριζόμενων στην οικεία σύμβαση, υποχρεούται, δα) 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 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, σύμφωνα με το άρθρο
22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021, και δβ) να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη, τον
εντοπισμό και την αντιμετώπιση υποθέσεων απάτης, διαφθοράς και σύγκρουσης συμφερόντων,
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 241/2021.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
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