
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47990 ΕΞ 2022 
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/

30.09.2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ-

γού Οικονομικών «Καθορισμός της διαδικασί-

ας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύμα-

τα, των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας 

χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, εξει-

δίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου 

της επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρημα-

τοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας και ορισμός της διαδικασίας, 

των όρων και των κριτηρίων ανάθεσης σε αξιο-

λογητές των επιλεξιμοτήτων των επενδυτικών 

σχεδίων» (Β’ 4522).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 

«Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Την υπ’  αρ. 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 ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου 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 ει-
δικότερα τα άρθρα 270-281 αυτού.

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’  130) και ιδίως 
την παρ. 2 του άρθρου 197, όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4915/2022 (Α’ 63).

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρη-
ματοδότησης 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 Ανθεκτικότη-
τας» (Α’ 135).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγο-
ριών 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 Δανειακή Σύμβαση μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή 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).

17. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Ιουλίου 2018 σχετικά με τους γενικούς δημοσιονομικούς 
κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό 
της Ένωσης (L 193/1).

18. Την Ανακοίνωση 2021/C 280/01 της Επιτροπής σχε-
τικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο 
βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU.

19. Την Ανακοίνωση 2021/C 58/01 της Επιτροπής «Τε-
χνική καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής 
της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας.

20. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498).

21. Την υπό στοιχεία 120535 ΕΞ 2021/30.09.2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθο-
ρισμός των κριτηρίων για την αξιολόγηση των επιλεξι-
μοτήτων των επενδύσεων που δανειοδοτούνται από το 
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4521).

22. Την από 07-04-2022 εισήγηση της Ειδικής Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

23. Την από 07-04-2022 με α.π. 473190 ΕΞ 2022 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/

30.09.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο-
νομικών με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης 
κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋ-
ποθέσεων της διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις 
επιχειρήσεις, εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρό-
που 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), 
όπως τροποποιήθηκε με 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 με θέμα: «Καθορισμός της δια-
δικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα πιστωτικά ιδρύματα, 
των όρων και προϋποθέσεων της διαδικασίας χορή-
γησης 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 σχεδί-
ων» (Β’ 4522)» (Β’ 5886), ως εξής και μόνο στα ακόλουθα 
σημεία, ήτοι στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστί-
θεται νέο εδάφιο, αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 
5, στην παρ. 1 του άρθρου 7 διαγράφεται η λέξη «συ-
στήνεται», στην παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται η 
λέξη «πέντε» από τη λέξη «έξι», αντικαθίσταται η φράση 
«της παρ. 1» με την φράση «της παρ. 2» και προστίθε-
ται η φράση «του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει», στην παρ. 4 του άρθρου 7 
προστίθεται η φράση «και η γραμματεία» καθώς και η 
φράση «στην παρ. 3 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, 
στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 προστίθεται η φράση «και 
τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021, 
αντικαθίσταται η περ. γ της παρ. 6, στην παρ. 9 διαγρά-
φεται η τελευταία φράση και αντικαθίσταται από την 
φράση «ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου 
για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού 
και η ως άνω απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1
Διάθεση των Πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης

1. Η διάθεση των κεφαλαίων σε πιστωτικά ιδρύματα, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/ 
2021 (Α’ 135), προς τον σκοπό χρηματοδότησης των 
επιχειρήσεων για την προώθηση επενδύσεων στην ελ-
ληνική επικράτεια με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, 
πραγματοποιείται κατόπιν επιλογής τους μετά από τη 
δημοσίευση δημόσιας πρόσκλησης που εκδίδεται από 
τον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Τα-
μείου Ανάκαμψης Υπουργό και σύναψης σύμβασης της 
παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021. Η πρόσκληση 
αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην 
ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούν τα πιστωτικά ιδρύματα για την επιλογή τους 
καθορίζονται στην πρόσκληση, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

2. Τα Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(στο εξής τα «Δάνεια ΤΑΑ») θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο 
όριο ποσοστό ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του συ-
νολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους των χρημα-
τοδοτούμενων επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή 
των επιχειρήσεων θα καλύψει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 
ύψους είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού επιλέξιμου 
επενδυτικού κόστους. Η Ίδια Συμμετοχή δύναται να κα-
λύπτεται με κεφάλαια από τα ίδια χρηματικά διαθέσιμα 
ή/και δάνεια μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας 
που λαμβάνει ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου από 
τους μετόχους ή εταίρους ή άλλες εταιρείες συνδεδεμέ-
νες με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και με 
εισφορά σε είδος που συνδέεται ευθέως με την επιλέξιμη 
επένδυση, αποτιμάται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα 
τοις εκατό (10%) του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

Ποσοστό ύψους τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα κα-
λυφθεί μέσω δανείου από τα πιστωτικά ιδρύματα (στο 
εξής τα «Δάνεια Συγχρηματοδότησης»).

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

1. Τα πιστωτικά ιδρύματα που επιθυμούν να χρησι-
μοποιήσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό 
την παροχή πιστώσεων με ευνοϊκούς όρους σε επιχει-
ρήσεις, υποβάλλουν αίτηση προς την Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικο-
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νομικών, κατόπιν έκδοσης της πρόσκλησης της παρ. 1 
του άρθρου 197 του ν. 4820/2021. Η αίτηση μπορεί να 
συνταχθεί στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση ή/
και απαιτούνται για την υπογραφή της οικείας σύμβασης 
καθορίζονται στην πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 
197 του ν. 4820/2021.

2. Τα ενδιαφερόμενα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να 
υποβάλουν αίτηση με βάση την πρόσκληση της παρ. 1 
του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 έως την εξάντληση 
των διαθέσιμων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, εκτός αν άλλως ορίζεται στην οικεία πρό-
σκληση. Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων για 
την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να 
ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2026. Σε περίπτωση 
εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων, η Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης προβαίνει σε σχετική 
δημοσίευση, στην επίσημη ιστοσελίδα της.

Σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων ή 
ανεπάρκειας αυτών, το Ελληνικό Δημόσιο και το πιστω-
τικό ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των φορέων 
των επενδυτικών σχεδίων ή τρίτων. Η συνομολόγηση 
και εκταμίευση των Δανείων ΤΑΑ, όπως ορίζεται στην 
παρούσα απόφαση, υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας 
των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας.

Άρθρο 3
Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων

1. Για τον έλεγχο των αιτήσεων συστήνεται και συγκρο-
τείται τριμελές γνωμοδοτικό όργανο (η «Επιτροπή Εξέτα-
σης 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 επι-
τροπή 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.

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων δύναται να ζητήσει 
διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των υπο-
βληθέντων από τους υποψηφίους φακέλων.

3. Κατόπιν της εξέτασης η Επιτροπή Εξέτασης Αι-
τήσεων υποβάλλει το σχετικό πρακτικό αποδοχής ή 
απόρριψης της αίτησης, στον αρμόδιο για την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, 
προς έγκριση.

Άρθρο 4
Ενστάσεις

1. Κάθε υποψήφιο πιστωτικό ίδρυμα δύναται να υπο-
βάλλει ένσταση κατά της απορριπτικής απόφασης του 
αρμόδιου Υπουργού για την αίτησή του. Η ένσταση υπο-
βάλλεται 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 Ανάκαμ-

ψης Υπουργού για τον σκοπό αυτό. Ως μέλη της Επιτρο-
πής Ενστάσεων ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Οι-
κονομικών. 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.

2. Η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό αποδοχής 
ή απόρριψης των ενστάσεων το οποίο υποβάλλεται στον 
αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμεί-
ου Ανάκαμψης Υπουργό προς έγκρισή του. Η σχετική 
απόφαση κοινοποιείται εντός δέκα (10) ημερών από την 
λήξη της σχετικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων. 
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία και άσκηση των ενστά-
σεων δεν αναστέλλει την εξέλιξη της διαδικασίας της 
πρόσκλησης.

Άρθρο 5
Διάθεση των πόρων στα επιλεγέντα 
πιστωτικά ιδρύματα και στους ευρωπαϊκούς 
χρηματοπιστωτικούς θεσμούς

1. α. Μετά την σύναψη της σύμβασης της παρ. 1 του 
άρθρου 197 του ν. 4820/2021 με πιστωτικά ιδρύματα 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην οικεία σύμ-
βαση, η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους μεταφέρει κάθε φορά τα 
προβλεπόμενα στη σύμβαση ποσά σε ειδικό λογαρια-
σμό που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο για τους σκοπούς 
της παρούσας στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον οποίο 
δύναται να διαχειρίζεται το πιστωτικό ίδρυμα δυνάμει 
ειδικής προς τούτο εντολής και πληρεξουσιότητας κατ’ 
άρθρο 197 παρ. 2 ν. 4820/2021 και σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην οικεία σύμβαση.

1. β. Ειδικά, μετά την σύναψη της σύμβασης της παρ. 1 
του άρθρου 197 του ν. 4820/2021 με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ή/και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (εφεξής «ευρωπαϊκοί 
χρηματοπιστωτικοί θεσμοί») ή/και την Ελληνική Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα Επενδύσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στην οικείες συμβάσεις, η Διεύθυνση Λογα-
ριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Υπουρ-
γείου Οικονομικών/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
μεταφέρει κάθε φορά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 
ποσά σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο ευρωπαϊκός 
χρηματοπιστωτικός θεσμός ή η Ελληνική Αναπτυξιακή 
Τράπεζα Επενδύσεων για τους σκοπούς της παρούσας 
στην Τράπεζα της Ελλάδος και ο οποίος λογίζεται για λό-
γους ορθής λογιστικής απεικόνισης και σύμφωνα με τους 
όρους της οικείας σύμβασης, ως λογαριασμός ταμειακών 
διαθεσίμων και ισοδυνάμων του Ελληνικού Δημοσίου.

2. Η κατάθεση των κεφαλαίων σύμφωνα με την παρ. 1 
λαμβάνει χώρα τμηματικά και δύναται να συναρτάται 
με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή/και δεικτών 
απόδοσης από το πιστωτικό ίδρυμα ή τον ευρωπαϊκό 
χρηματοπιστωτικό θεσμό, όπως θα ορίζονται στην οι-
κεία σύμβαση. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα, προ-
κειμένου να αιτηθούν τη διάθεση περαιτέρω κεφαλαίων, 
κατόπιν της εκταμίευσης του πρώτου ποσού (η «Πρώτη 
Δόση Κεφαλαίων ΤΑΑ»), σύμφωνα με την οικεία επιχει-
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ρησιακή σύμβαση, θα πρέπει σωρευτικά: α) να έχουν 
συνάψει συμβάσεις για Δάνεια ΤΑΑ για συνολικό ποσό 
ίσο με ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) 
της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, β) να έχουν εκταμι-
εύσει βάσει τέτοιων συμβάσεων προς τους Δικαιούχους 
ποσό ίσο με ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) 
της Πρώτης Δόσης Κεφαλαίων ΤΑΑ, και επιπλέον γ) οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές εκ των χορηγηθέντων από την 
Τράπεζα Δανείων ΤΑΑ που βρίσκονται σε καθυστέρηση 
μεγαλύτερη των ενενήντα (90) ημερών δεν υπερβαίνει 
το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του κεφαλαίου 
των χορηγηθέντων δανείων αυτών. Τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα υποχρεούνται να παρέχουν επαρκή αιτιολόγηση 
και τεκμηρίωση για τυχόν απόκλιση του ποσοστού της 
περ. γ) από το ισχύον μέσο ευρωπαϊκό ποσοστό Μη Εξυ-
πηρετούμενων Δανείων (NPLs), σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τον χρόνο 
αίτησης για διάθεση περαιτέρω κεφαλαίων, σύμφωνα 
με την οικεία σύμβαση. Τα αιτηθέντα περαιτέρω κεφά-
λαια δύναται να μην χορηγούνται σε περίπτωση που η 
παρεχόμενη τεκμηρίωση και αιτιολόγηση του ανωτέρω 
εδαφίου δεν είναι επαρκείς.

3. Οι επιστροφές των κεφαλαίων των Δανείων ΤΑΑ θα 
καταβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευ-
ρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς σε διακριτό 
λογαριασμό που θα τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο για τον 
σκοπό της αποπληρωμής του δανείου της από 20/26 
Ιουλίου 2021 Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4822/2021 (Α’ 135), υπό 
την επιφύλαξη των οριζόμενων στην οικεία σύμβαση.

Άρθρο 6
Όροι και Προϋποθέσεις της διαδικασίας 
χορήγησης των δανείων σε επιχειρήσεις

1. Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων της παρού-
σας ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη επένδυση, και: 
α) Δεν αποτελεί:

αα) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική 
έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβά-
νονται στον εκάστοτε ισχύοντα ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας [Παράρτημα Ι των 
Συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τον αναθεωρημένο 
ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορο-
λογικής δικαιοδοσίας (2021/C 66/10)], 

αβ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική 
έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε χώρες που περιλαμβά-
νονται στο Παράρτημα του κατ’ εξουσιοδότηση κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/1675 (L 254), όπως εκάστοτε ισχύει,

αγ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική 
έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που βαθμολο-
γήθηκε ως «μερικώς συμμορφούμενο», «προσωρινά με-
ρικώς συμμορφούμενο» ή «μη συμμορφούμενο» από 
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(ΟΟΣΑ) και το Παγκόσμιο φόρουμ αυτού για τη Διαφά-
νεια και την Ανταλλαγή Πληροφοριών για Φορολογικούς 
Σκοπούς με βάση το διεθνές πρότυπο για την ανταλλαγή 
πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, όπως εκάστοτε ισχύει,

αδ) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματική 
έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περιλαμ-
βάνεται 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 εφαρμό-
σουν αντίμετρα ή για το οποίο η FATF καλεί τα μέλη της 
να εφαρμόσουν ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας,

αε) πρόσωπο που έχει την καταστατική ή πραγματι-
κή έδρα του ή έχει εγκατάσταση σε κράτος που περι-
λαμβάνεται στη δήλωση «Improving Global AML/CFT 
Compliance: On Going Process», όπως εκάστοτε ισχύει 
(δηλ. κράτος ή δικαιοδοσία με στρατηγικές αδυναμίες 
στα μέτρα τους για την πρόληψη ξεπλύματος χρήματος 
και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρο-
μοκρατίας (ΑML/CFT) αλλά τα οποία έχουν δεσμευτεί 
σε ανάπτυξη σχεδίου δράσης με την FATF).

β) Περαιτέρω προϋποθέσεις και εξειδίκευση της 
περ. α) δύναται να ορίζονται στην οικεία σύμβαση της 
παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

γ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου, πέραν των προ-
ϋποθέσεων των περ. α) και β) ως Δικαιούχος νοείται γα) 
κάθε ιδιωτική επιχείρηση και γβ) κάθε επιχείρηση στο 
μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή 
είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του 
συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και γγ) κάθε επιχείρηση 
ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιό της που έχει στην κυριότητά της ή/και 
διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό 
μονοπώλιο.

2. Για τη χορήγηση των δανείων σε Δικαιούχους εκ-
δίδεται και δημοσιεύεται πρόσκληση από το πιστωτι-
κό ίδρυμα ή τον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό θεσμό 
κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων 
στην οικεία σύμβαση της παρ. 1 του άρθρου 197 του 
ν. 4820/2021.

3. Θα πρέπει να ελέγχεται και να προκύπτει ότι: α) οι 
επιλέξιμες επενδύσεις διαθέτουν θετική καθαρή παρού-
σα αξία («net present value»), β) η απόφαση για χρημα-
τοδότηση βασίζεται σε ορθά οικονομικά κριτήρια, βάσει 
της πιστοδοτικής πολιτικής των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών θεσμών, γ) οι 
επιλέξιμες επενδύσεις εμπίπτουν στις επιλέξιμες δρά-
σεις, όπως καθορίζονται στην απόφαση της παρ. 1 του 
άρθρου 196 του ν. 4820/2021 και δ) οι επιλέξιμες επεν-
δύσεις συμμορφώνονται με τους κανόνες περί κρατικών 
ενισχύσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί 
χρηματοπιστωτικοί θεσμοί αξιολογούν τα αιτήματα για 
παροχή Δανείων ΤΑΑ και Δανείων Συγχρηματοδότησης 
και αποφασίζουν με βάση τα εσωτερικά τους κριτήρια 
και την εσωτερική τους πιστοδοτική διαδικασία και πο-
λιτική.

4. Το επιτόκιο των Δανείων Συγχρηματοδότησης θα 
καθορίζεται από το επιτόκιο αγοράς κατά την κρίση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπι-
στωτικών θεσμών, κατά περίπτωση. Το επιτόκιο χορή-
γησης των Δανείων ΤΑΑ θα καθορίζεται με υπουργική 
απόφαση εκδιδόμενη κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 
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τέταρτου του ν. 4822/2021. Σε περίπτωση που συντρέχει 
σώρευση κρατικών ενισχύσεων εφαρμόζονται τα οριζό-
μενα στο άρθρο 198 του ν. 4820/2021.

5. Στα Δάνεια ΤΑΑ και στα Δάνεια Συγχρηματοδότησης 
εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari 
passu”) ως προς τις αποπληρωμές, τις χορηγηθείσες 
εξασφαλίσεις αλλά και ως προς τις τυχόν προκύπτου-
σες ζημίες.

6. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με αναδιάρθρωση των 
Δανείων Συγχρηματοδότησης και των Δανείων ΤΑΑ 
επαφίονται αποκλειστικά, 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.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση των πόρων των Δανείων 
ΤΑΑ για την αναχρηματοδότηση δανείων. Επιτρέπεται η 
χρηματοδότηση από τα Δάνεια ΤΑΑ δανείων διασύνδε-
σης (bridge loans) συνδεδεμένων με επιλέξιμη επένδυ-
ση, υπό την προϋπόθεση ότι α) το δάνειο διασύνδεσης 
έχει συναφθεί μετά την υποβολή της αίτησης για τη χο-
ρήγηση του Δανείου ΤΑΑ και β) η επένδυση έχει ελεγχθεί 
και κριθεί ως επιλέξιμη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα.

8. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματο-
πιστωτικοί θεσμοί διοχετεύουν, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό 
ίσο με το 38,5% των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ 
σε επιλέξιμες δράσεις που εμπίπτουν στον θεματικό άξο-
να της Πράσινης Μετάβασης, (με βάση τη μεθοδολογία 
του Παραρτήματος VI του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241) 
και κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ίσο με το 20,8% των διαθέ-
σιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ σε επιλέξιμες δράσεις 
που εμπίπτουν στον θεματικό άξονα της Ψηφιακής Με-
τάβασης (με βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος 
VII του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241).

9. Προκειμένου να διασφαλιστεί πως η χορήγηση 
των Δανείων ΤΑΑ συμμορφώνεται με την τεχνική κα-
θοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της «μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης» [Do no Significant 
Harm Technical Guidance (2021/C58/01)], το πιστωτικό 
ίδρυμα, ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός θεσμός και 
οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο, σύμφωνα και με 
την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην οικεία σύμ-
βαση οφείλει:

I. Να εφαρμόζει τα οριζόμενα στο έγγραφο τεχνικής 
καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον 
έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU.

II. Να αποκλείει ως εξ ορισμού μη επιλέξιμες τις ακό-
λουθες δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία:

(α) Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που 
σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανο-
μένης 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 κα-
θορίζονται 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 εκπο-
μπής της ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την επίτευξη των προβλεπόμε-
νων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν είναι 
χαμηλότερες από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς που 
ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 
της Επιτροπής. Όταν η υποστηριζόμενη δραστηριότη-
τα επιτυγχάνει προβλεπόμενες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου που δεν είναι σημαντικά χαμηλότερες 
από τους σχετικούς δείκτες αναφοράς, θα πρέπει να 
παρέχεται εξήγηση των λόγων για τους οποίους αυτό 
δεν είναι εφικτό. Δείκτες αναφοράς που καθορίστηκαν 
για τη δωρεάν κατανομή όσον αφορά δραστηριότητες 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, όπως ορίζονται στον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/447 της Επιτροπής.

(γ) Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που 
σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επε-
ξεργασίας. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύσεις 
σε μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά με την επε-
ξεργασία 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 διάρκει-
ας ζωής των μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν παρέχονται 
αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

(δ) Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η 
μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει 
το περιβάλλον. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για επενδύ-
σεις σε υφιστάμενες μονάδες μηχανικής βιολογικής επε-
ξεργασίας, όταν οι επενδύσεις αυτές αποσκοπούν στην 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ή στην μετασκευή για 
εργασίες ανακύκλωσης διαχωρισμένων αποβλήτων σε 
βιοαπόβλητα λιπασματοποίησης και αναερόβιας αποδό-
μησης βιολογικών αποβλήτων, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι δράσεις αυτές δεν οδηγούν σε αύξηση της ικανότητας 
επεξεργασίας αποβλήτων των μονάδων ή σε παράταση 
της διάρκειας ζωής των μονάδων. Για τον σκοπό αυτόν 
παρέχονται αποδεικτικά στοιχεία σε επίπεδο μονάδας.

III. Να απαιτεί την επαλήθευση της νομικής συμμόρ-
φωσης της Επιλέξιμης Επένδυσης με την εφαρμοστέα 
εθνική και ενωσιακή περιβαλλοντική νομοθεσία.

10. Το πιστωτικό ίδρυμα και ο ευρωπαϊκός χρηματοπι-
στωτικός θεσμός κατά περίπτωση και με την επιφύλαξη 
των οριζόμενων στην οικεία σύμβαση, υποχρεούται:

α) Για την προπαρασκευή, διοργάνωση, κατάρτιση και 
εκτέλεση των κύριων και παρεπόμενων χρηματοδοτικών 
και εξασφαλιστικών συμβάσεων για τα Δάνεια ΤΑΑ κα-
θώς και για την ανάκτηση των πάσης φύσεως οφειλών 
εκ των Δανείων ΤΑΑ σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 
στην οικεία σύμβαση.

β) Να ελέγχει τακτικά ότι το εκταμιευθέν Δάνειο ΤΑΑ 
χρησιμοποιείται ορθά σύμφωνα με τους ισχύοντες κανό-
νες και ότι κάθε μέτρο για την υλοποίηση της επιλέξιμης 
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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.

γ) 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.

δ) Να προβαίνει έγκαιρα σε κάθε ενέργεια και να κινεί 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την ανάκτηση μη ορ-
θώς χρησιμοποιηθέντων κονδυλίων εκ των Δανείων ΤΑΑ.

ε) Να συλλέγει και να εξασφαλίζει πρόσβαση στα στοι-
χεία, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου και 
της ημερομηνίας γέννησης, του πραγματικού δικαιούχου 
του Δικαιούχου, κατά την έννοια της παρ. 17 του άρθρου 
3 του ν. 4557/2018.

στ) Να παρέχει ηλεκτρονικές αναφορές στην Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του 
Υπουργείου Οικονομικών και στο Επενδυτικό Συμβούλιο 
σχετικά με αριθμό αιτήσεων που έλαβε, αριθμό και ποσά 
δανείων που εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν, καθώς και 
αναφορά στα αιτήματα που απορρίφθηκαν, καθώς και 
να παρέχει έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
και στοιχεία που αιτούνται οι ανωτέρω αναφορικά με τα 
δάνεια και την επιλεξιμότητα των επενδύσεων. Οι ως άνω 
αναφορές θα περιέχουν επίσης πληροφορίες σε σχέση 
με τους βασικούς δείκτες αποδόσεων των Δανείων ΤΑΑ.

ζ) Να παρέχει, εφόσον ζητηθούν, στοιχεία και δεδομέ-
να σχετικά με του βασικούς δείκτες απόδοσης για την 
παρακολούθηση των Δανείων ΤΑΑ, αναφορικά με κάθε 
δάνειο με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθε-
κτικότητας και κάθε Δικαιούχο. Τα στοιχεία αυτά που θα 
εξειδικεύονται περαιτέρω με την οικεία σύμβαση, αφο-
ρούν: ζα) το ύψος της συναφθείσας δανειακής σύμβα-
σης, αναλυόμενο για κάθε έναν από τους πέντε (5) άξο-
νες επιλέξιμων δράσεων, ζβ) το ποσό του δανείου που 
εκταμιεύθηκε σε Δικαιούχο σε σχέση με το σύνολο των 
κεφαλαίων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που 
έχουν εκταμιευθεί στο πιστωτικό ίδρυμα, ζγ) στοιχεία 
σχετικά με ποσά των επενδυτικών δαπανών που περι-
λαμβάνονται στις συμβάσεις Δανείων ΤΑΑ και αφορούν 
στα ποσοστά της παρ. 2 του άρθρου 1, ζδ) το ποσό των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ της συναφθείσας δανειακής 
σύμβασης που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτε-
ρη των τριάντα (30) και των ενενήντα (90) ημερών και 
ζε) το ποσό των καταβληθέντων τόκων σε σχέση με το 
ύψος των δεδουλευμένων τόκων. Επίσης, θα παρέχουν, 
εφόσον ζητηθούν, στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τους 
βασικούς δείκτες απόδοσης για την παρακολούθηση των 
Δανείων ΤΑΑ, αναφορικά με το σύνολο των δανείων που 
έχει χορηγήσει με κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. Τα στοιχεία αυτά, που θα εξειδικεύονται 
με την οικεία σύμβαση, αφορούν στους ακόλουθους δεί-
κτες: i) τον αριθμό και το συνολικό ύψος των συναφθει-
σών δανειακών συμβάσεων, αναλυόμενα για κάθε έναν 
από τους πέντε (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων ii) τον 
αριθμό και το συνολικό ποσό που έχει εκταμιευθεί βάσει 

των δανειακών συμβάσεων, αναλυόμενα για κάθε έναν 
από τους πέντε (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, iii) τη 
σχέση των δεικτών των υποπερ. i) και ii) ανωτέρω, iv) τη 
σχέση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα προβλεπό-
μενα από τις συμβάσεις ποσά για την εξυπηρέτηση των 
Δανείων ΤΑΑ, v) το βαθμό προόδου των επενδύσεων, vi) 
το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών εκ των 
συναφθεισών δανειακών συμβάσεων που βρίσκονται 
σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα (30) και των 
ενενήντα (90) ημερών, vii) το ποσοστό του χαρτοφυλα-
κίου Δανείων ΤΑΑ σε αναδιάρθρωση, καθώς και κατα-
νομή ανά διαφορετική κατηγορία μη-εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων (NPEs, καθυστερήσεις έως 90 ημέρες, άνω 
των 90 ημερών που δεν έχουν καταγγελθεί, δάνεια σε 
καταγγελία), περιλαμβάνοντας και τις ανακτήσεις για 
κάθε μία κατηγορία μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, 
viii) το ποσό των καταβληθέντων τόκων σε σχέση με το 
ύψος των δεδουλευμένων τόκων και ix) το ποσό των 
καταβληθέντων τόκων σε σχέση με το ύψος των εκτα-
μιευμένων Δανείων ΤΑΑ.

η) Να επιτρέπει στους υπαλλήλους της Ειδικής Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, της Επιτροπής 
Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης 
(OLAF), του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και, στον 
βαθμό που αυτή είναι αρμόδια, της Ευρωπαϊκής Εισαγ-
γελίας, καθώς και στους εξουσιοδοτημένους εκπροσώ-
πους τους, πρόσβαση σε κάθε έγγραφο και στοιχείο που 
αφορά στα Δάνεια ΤΑΑ και στις επιλέξιμες επενδύσεις.

θ) Να μεριμνήσει προκειμένου να περιληφθούν στη 
δανειακή σύμβαση με τον Δικαιούχο ανάλογες υποχρε-
ώσεις, όπως ενδεικτικά: 

(θα) Να χρησιμοποιεί το ποσό του Δανείου ΤΑΑ για τη 
χρηματοδότηση της επιλέξιμης επένδυσης.

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

(θγ) Να επιτρέπει στους υπαλλήλους της Τράπεζας, της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, της 
Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης 
της Απάτης (OLAF), του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου και, στον βαθμό που αυτή είναι αρμόδια, της Ευρωπα-
ϊκής 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 Δά-
νεια ΤΑΑ και στην υλοποίηση της Επιλέξιμης Επένδυσης.

(θδ) Να παρέχει στην Τράπεζα κάθε πληροφορία σχε-
τικά με οιοδήποτε γεγονός το οποίο (θδα) θα μπορούσε 
να προκαλέσει γεγονός καταγγελίας της δανειακής σύμ-
βασης ή (θδβ) καθιστά ανακριβή οιαδήποτε πληροφορία 
ή δήλωση έχει παρασχεθεί στα πλαίσια του ελέγχου της 
επιλεξιμότητας της επιλέξιμης επένδυσης.

ι) Να παρέχει έγγραφη βεβαίωση περί μη παροχής 
κρατικών εγγυήσεων για τα Δάνεια ΤΑΑ.

11. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρημα-
τοπιστωτικοί θεσμοί δύναται να λαμβάνουν αμοιβή δια-
χείρισης, όπως θα καθορίζεται στην οικεία σύμβαση της 
παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.
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Άρθρο 7
Επενδυτικό Συμβούλιο

1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των σκο-
πών των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας και ιδίως των υποχρεώσεων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών 
θεσμών καθώς και της επίτευξης των σχετικών οροσή-
μων και στόχων, για κάθε σύμβαση αρμόδιο είναι το 
Επενδυτικό Συμβούλιο της παρ. 1 του άρθρου 197 του 
ν. 4820/2021 που συγκροτείται με απόφαση του αρ-
μόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης Υπουργού.

2. Το Επενδυτικό Συμβούλιο αποτελείται από έξι (6) 
τακτικά μέλη τα οποία επιλέγονται μαζί με τα αναπλη-
ρωματικά αυτών με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 
197 του ν. 4820/2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Στις συνεδριάσεις του Επενδυτικού Συμβουλίου 
δύνανται να παρίστανται έως δύο (2) εκπρόσωποι των 
πιστωτικών ιδρυμάτων και των ευρωπαϊκών χρηματο-
πιστωτικών θεσμών κατά περίπτωση ως παρατηρητές, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι υποδεικνύονται από 
τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο Πρόεδρος δύναται να καλεί ως 
παρατηρητές, δίχως δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις 
και άλλα πρόσωπα, εφόσον κρίνονται απαραίτητα.

4. Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου και η γραμμα-
τεία δύναται να λαμβάνουν αποζημίωση, σύμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 
197 του ν. 4820/2021.

5. Το Επενδυτικό Συμβούλιο συνεργάζεται εσωτερικά 
με κάθε αρμόδιο εμπλεκόμενο φορέα (όπως ενδεικτικά 
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, 
την Τράπεζα της Ελλάδος, αρμόδια Υπουργεία και αρχές), 
όπως κρίνει σκόπιμο, για την εκτέλεση των καθηκόντων 
του.

6. Το Επενδυτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρ-
μοδιότητες, οι οποίες δύναται να συμπληρώνονται στις 
οικείες συμβάσεις με τα πιστωτικά ιδρύματα, τους ευρω-
παϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και τους φορείς 
της παρ. 1 του άρθρου 197 του ν. 4820/2021.

α) Ενεργεί ως σημείο συντονισμού και επικοινωνίας με-
ταξύ του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού και της Ειδικής Υπηρε-
σίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης με τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς 
θεσμούς, κατά περίπτωση για όλα τα θέματα που σχετί-
ζονται με την υλοποίηση των οικείων συμβάσεων.

β) Είναι αρμόδιο για την επικοινωνία, επεξεργασία και 
πρόταση τροποποίησης, εάν κριθεί απαραίτητο, εθνικών 
κανόνων και απαιτήσεων που σχετίζονται με την υλοποί-
ηση της οικείας σύμβασης και τους σκοπούς της παρο-
χής δανείων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, κατόπιν διαβούλευσης με τα πιστωτικά 
ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς 
θεσμούς, κατά περίπτωση.

γ) Είναι αρμόδιο για την παροχή συμβουλών, εισηγή-
σεων και προτάσεων προς τον αρμόδιο για την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό 
αναφορικά με την υλοποίηση της οικείας σύμβασης και 
την πορεία των Δανείων ΤΑΑ.

δ) Είναι αρμόδιο για τη λήψη ηλεκτρονικών αναφο-
ρών από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους ευρωπαϊκούς 
χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, κατά περίπτωση, σχετικά 
με αριθμό των αιτήσεων που έλαβαν, τον αριθμό και τα 
ποσά δανείων που εγκρίθηκαν και εκταμιεύτηκαν καθώς 
και αναφορά στα αιτήματα που απορρίφθηκαν. Οι ως 
άνω αναφορές θα περιέχουν επίσης πληροφορίες σε 
σχέση με τους βασικούς δείκτες αποδόσεων των Δανεί-
ων ΤΑΑ εφόσον τίθενται τέτοιοι στην οικεία σύμβαση.

7. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι ευρωπαϊκοί χρηματο-
πιστωτικοί θεσμοί, κατά περίπτωση δύνανται να απευ-
θύνουν προτάσεις προς έγκριση ή απόρριψη από το 
Επενδυτικό Συμβούλιο.

8. Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του, το 
Επενδυτικό Συμβούλιο επικουρείται από Γραμματεία που 
αποτελείται από υπάλληλο ή υπαλλήλους της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, επιφορ-
τισμένη με τα ακόλουθα καθήκοντα: α) την οργάνωση 
των συνεδριάσεων του Επενδυτικού Συμβουλίου, συ-
μπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και κοινοποίησης 
εγγράφων του επενδυτικού συμβουλίου, της κατάρτι-
σης της ημερήσιας διάταξης και της τήρησης πρακτικών, 
β) διαχείρισης των επικοινωνιών που σχετίζονται με 
τις δραστηριότητες του Επενδυτικού Συμβουλίου και 
γ) οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ορίζονται από την οι-
κεία σύμβαση ή από απόφαση του Επενδυτικού Συμ-
βουλίου.

9. Τα ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται με την σύν-
θεση και λειτουργία του Επενδυτικού Συμβουλίου, όπως 
ο σχηματισμός της απαιτούμενης απαρτίας, η συχνότητα 
των συνεδριάσεων και η διαδικασία λήψης αποφάσεων, 
καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργί-
ας του Επενδυτικού Συμβουλίου ο οποίος εγκρίνεται με 
απόφαση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Ταμείου 
Ανάκαμψης Υπουργού.

10. Τα μέλη του Επενδυτικού Συμβουλίου σέβονται τα 
καθορισμένα πρότυπα ακεραιότητας και απέχουν από 
ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση 
συμφερόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 8
Κριτήρια και τρόπος ελέγχου επιλεξιμότητας 
επενδύσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα και 
τους αξιολογητές

1. Η διαδικασία ελέγχου της επιλεξιμότητας των επεν-
δυτικών σχεδίων στο πλαίσιο χρηματοδότησης τους από 
τα Δάνεια ΤΑΑ περιλαμβάνει:

α) την αξιολόγηση της δυνατότητας δανειοδότησης 
του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τραπεζικούς 
όρους, από το πιστωτικό ίδρυμα,

β) τον κατ’ αρχήν έλεγχο από το πιστωτικό ίδρυμα της 
επιλεξιμότητας προκειμένου να αποκλείσει αυτά που 
προδήλως δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας,

γ) τον έλεγχο από τον αξιολογητή των ακόλουθων 
για το επενδυτικό σχέδιο: γα) τον έλεγχο ύπαρξης επι-
λέξιμου επενδυτικού σχεδίου, γβ) τον έλεγχο της επι-
λεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου με την Αρχή μη 
πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm 
principle - DNSH), γγ) τον έλεγχο της επιλεξιμότητας του 
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επενδυτικού σχεδίου ως προς τους επενδυτικούς στό-
χους του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και 
τον υπολογισμό της ποσόστωσης του δανείου ΤΑΑ επί 
του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, γδ) τον 
χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου ως προς την 
παρέμβασή του σε σχέση με την επίτευξη των στόχων για 
την κλιματική αλλαγή και των περιβαλλοντικών στόχων, 
καθώς και την παρέμβαση του για τη στήριξη για τη ψη-
φιακή μετάβαση και τον υπολογισμό της συνεισφοράς 
του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου στους 
πράσινους και ψηφιακούς στόχους (Green and Digital 
Tagged investment budget), γε) τον έλεγχο της συμβα-
τότητας του παρεχόμενου επιτοκίου ως προς τις κρατι-
κές ενισχύσεις, γστ) την κατηγοριοποίηση των δαπανών 
του επενδυτικού σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων 
δράσεων, όπου αρμόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω 
κατηγοριοποίηση αντανακλάται στους σχετικούς ισολο-
γισμούς, γζ) την καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας 
με βάση τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις, και 
γη) τη λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών 
δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περί-
πτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου καθώς και 
γθ) την αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης, ήτοι της 
παράλληλης χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών από 
τον μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας και άλλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Το επενδυτικό σχέδιο ελέγχεται ως προς την ύπαρ-
ξη επένδυσης στην ελληνική επικράτεια και ειδικότερα 
επιλέξιμης επένδυσης, με βάση τον κατάλογο αποκλει-
όμενων δραστηριοτήτων και τις επιλέξιμες επενδυτικές 
δαπάνες, σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 1 του άρ-
θρου 196 του ν. 4820/2021.

3. Αναφορικά με τον έλεγχο της συμμόρφωσης του 
επενδυτικού σχεδίου με την αρχή μη πρόκλησης σημα-
ντικής βλάβης ελέγχεται η συμμόρφωση του επενδυτι-
κού σχεδίου, σύμφωνα με τα παρακάτω:

α) Κατ’ εφαρμογή της Ανακοίνωσης 2021/C 280/01 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπό τους όρους της παρ. 1.3 
της ανωτέρω Ανακοίνωσης ελέγχεται η ύπαρξη και το πε-
ριεχόμενο μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability 
Proofing) της επενδυτικής δραστηριότητας του επεν-
δυτικού σχεδίου, η οποία εκπονείται από συμβούλους/
μηχανικούς σύμφωνα με την κλιματική διάσταση και 
την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην 
υπ’ αρ. 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της Επιτροπής. Στη 
μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability Proofing), 
εφόσον τούτη απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1.3 της 
Ανακοίνωσης 2021/C 280/01 της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής περιλαμβάνεται απαραίτητα περίληψη του ελέγχου 
βιωσιμότητας με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τα 
ακόλουθα στοιχεία:

i) τις επιπτώσεις που προσδιορίστηκαν (αρνητικές ή 
θετικές),

ii) τα βασικά μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων που 
θα εφαρμοστούν,

iii) ειδικά για έργα τα οποία απαιτούν Εκτίμηση Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων, τους υπολειπόμενους κινδύ-
νους μετά την εφαρμογή όλων των μέτρων μετριασμού 
των επιπτώσεων. Πρέπει να επεξηγούνται οι λόγοι για 

τους οποίους οι εν λόγω υπολειπόμενοι κίνδυνοι ή οι 
μετριασμένες επιπτώσεις είναι αποδεκτοί/αποδεκτές 
για να προχωρήσει περαιτέρω η χρηματοδότηση του 
επενδυτικού σχεδίου και συνάδουν με τους στόχους του 
InvestEU, και

iv) Κατά περίπτωση, θα πρέπει να καλύπτεται επίσης η 
χρηματική αποτίμηση και η συνεκτίμηση των αρνητικών 
και θετικών επιπτώσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
εξωτερικών παραγόντων στην οικονομική αποτίμηση).

β) Ελέγχεται ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν εμπίπτει στις 
αποκλειόμενες δραστηριότητες της περ. ΙΙ της παρ. 9 
του άρθρου 6.

γ) Ελέγχεται η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδί-
ου με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική 
νομοθεσία για όλες τις επιλέξιμες επενδύσεις, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων που εξαιρούνται από τον έλεγχο 
βιωσιμότητας. Για τον έλεγχο της παρούσας ελέγχεται η 
ύπαρξη και το περιεχόμενο έκθεσης συμβούλου/μηχανι-
κού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα 
η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου με τη σχετική 
ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία.

4. Το ύψος της χρηματοδότησης του επενδυτικού σχε-
δίου από το δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με 
την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων επενδυτικών 
δαπανών στους πέντε (5) πυλώνες του δανειακού προ-
γράμματος του ΤΑΑ καθώς και την κάλυψη συγκεκριμέ-
νων κριτηρίων ανά πυλώνα, σύμφωνα με την σχετική 
υπουργική απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 196 του 
ν. 4820/2021. Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέ-
διο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνες, οι 
ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το δε άθροισμα 
δεν μπορεί να υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%). Στην 
περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επι-
λέξιμο στους πυλώνες πράσινης μετάβασης, ψηφιακού 
μετασχηματισμού, καινοτομίας - έρευνας και ανάπτυξης 
ή εξωστρέφειας, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσο-
στών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή ποσόστωση Δανείου 
ΤΑΑ στο τριάντα τοις εκατό (30%), εφόσον το άθροισμα 
των ελάχιστων ποσοστών των ανωτέρω πυλώνων ανέρ-
χεται σε τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%).

5. Αναφορικά με τον έλεγχο του χαρακτηρισμού επεν-
δυτικού σχεδίου ως προς την παρέμβασή του σε σχέση 
με την επίτευξη των πράσινων και ψηφιακών στόχων 
ισχύουν τα ακόλουθα:

Κάθε επένδυση που υποβάλλεται για την παροχή 
δανείου ΤΑΑ, θα πρέπει να αποτυπώσει τι ποσοστό του 
προϋπολογισμού του θα διατεθεί σε δαπάνες:

α) πράσινης μετάβασης, οι οποίες θα πρέπει να αντι-
στοιχηθούν με ένα ή παραπάνω πεδία παρέμβασης 
του πίνακα του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/241,

β) ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες θα πρέπει να 
αντιστοιχηθούν με ένα ή περισσότερα πεδία παρέμβα-
σης του πίνακα του Παραρτήματος VII του κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/241.

Για αυτόν τον έλεγχο και τον σχετικό υπολογισμό της 
συνεισφοράς του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους 
ή στους ψηφιακούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), χρησιμοποιείται το 
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Παράρτημα VI ή VII, αντιστοίχως του κανονισμού (ΕΕ) 
2021/241 προσαρμοσμένο να περιλαμβάνει μόνο τις 
περιοχές παρέμβασης που σχετίζονται με τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Στη συνέχεια ο επιμέρους προϋπολογι-
σμός των επιλέξιμων δαπανών πράσινης μετάβασης ή 
ψηφιακού μετασχηματισμού του επενδυτικού σχεδίου 
πολλαπλασιάζεται με τα ποσοστά του προσαρμοσμένου 
πίνακα παρεμβάσεων, ώστε να υπολογιστεί η επιμέρους 
συνεισφορά. Η συνολική συνεισφορά του επενδυτικού 
σχεδίου είναι το άθροισμα των επιμέρους συνεισφορών.

6. Ως προς τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου ως 
προς τη συμβατότητά του με τους κανόνες κρατικών 
ενισχύσεων ισχύουν τα ακόλουθα:

Καταρχήν εξετάζεται εάν το ζητούμενο επιτόκιο από 
το επενδυτικό σχέδιο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το επι-
τόκιο αναφοράς (reference rate), όπως ορίζεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής (2008/C 14/02), του επεν-
δυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με 
τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, το Δάνειο ΤΑΑ δεν 
αποτελεί κρατική ενίσχυση και ολοκληρώνεται θετικά 
ο έλεγχος της συμβατότητας του επενδυτικού σχεδίου 
ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Στην περίπτωση όπου 
το ζητούμενο επιτόκιο είναι μικρότερο του επιτοκίου 
αναφοράς, τότε το δάνειο του ΤΑΑ αποτελεί κρατική 
ενίσχυση και εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Κανο-
νισμό (ΕΕ) 651/2014 ή στον Κανονισμό (EE) 1407/2013 
ή στον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 ή στον Κανονισμό (EE) 
1408/2013 ή σε εγκεκριμένο καθεστώτος ενίσχυσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά περίπτωση, όπως τα ανω-
τέρω δύναται να εξειδικεύονται στις οικείες προσκλήσεις 
των πιστωτικών ιδρυμάτων για την υποβολή αιτήσεων 
προς δανειοδότηση.

7. Κατόπιν της σύναψης των Δανείων ΤΑΑ ή της εκτα-
μίευσης των Δανείων ΤΑΑ, η Ειδική Υπηρεσία Συντονι-
σμού Ταμείου Ανάκαμψης διενεργεί δειγματοληπτικούς 
ελέγχους της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων, 
σε συνεργασία με ανεξάρτητους αξιολογητές/ελεγκτές.

Άρθρο 9
Έκθεση Ελέγχου

Κατόπιν του ελέγχου κάθε προτεινόμενου επενδυτι-
κού σχεδίου συντάσσεται από τον αξιολογητή έκθεση 
ελέγχου, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο των ελεγ-
χόμενων από αυτόν στοιχείων και στην οποία περιλαμ-
βάνονται:

α) η επιλεξιμότητα της επένδυσης,
β) το ποσοστό του Δανείου ΤΑΑ, που δύναται να λάβει, 

σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, 
γ) επιβεβαίωση περί μη ύπαρξης κρατικής ενίσχυσης 

ή εφόσον υφίσταται κρατική ενίσχυση, η συμβατότητα 
με το πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων,

δ) η συνεισφορά του επενδυτικού σχεδίου στους στό-
χους του ΕΣΑΑ (green tagging, digital tagging),

ε) η συμμόρφωση και η τήρηση της αρχής μη πρόκλη-
σης σημαντικής βλάβης,

στ) η κατηγοριοποίηση των δαπανών του επενδυτικού 
σχεδίου στους (5) άξονες επιλέξιμων δράσεων, όπου αρ-
μόζει, εξασφαλίζοντας ότι η ανωτέρω κατηγοριοποίηση 
αντανακλάται στους σχετικούς ισολογισμούς,

ζ) η καταγραφή των δαπανών εξωστρέφειας με βάση 
τις παρελθούσες οικονομικές καταστάσεις, 

η) η λογιστική κατηγοριοποίηση των επενδυτικών 
δαπανών με βάση τις οικονομικές καταστάσεις σε περί-
πτωση διενέργειας εκ των υστέρων ελέγχου, και

θ) η βεβαίωση της μη διπλής χρηματοδότησης, ήτοι 
της παράλληλης χρηματοδότησης των ίδιων δαπανών 
της επένδυσης από τον μηχανισμό του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας και άλλα προγράμματα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 10
Διαδικασία και όροι ανάθεσης σε αξιολογητές

1. Για τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επενδυτικών 
σχεδίων της παρούσας καταρτίζεται κατάλογος αξιο-
λογητών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 196 του 
ν. 4820/2021.

2. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αξιολογητές δεν 
τελούν σε οιαδήποτε συμβατική σχέση με το Ελληνικό 
Δημόσιο, η αμοιβή τους, δε, καταβάλλεται από τον φο-
ρέα του επενδυτικού σχεδίου πριν από τον έλεγχο του 
προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

3. Κατόπιν της κατάρτισης και δημοσίευσης του κατα-
λόγου αξιολογητών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
196 του ν. 4820/2021, η επιλογή τους για τον έλεγχο έκα-
στου επενδυτικού σχεδίου λαμβάνει χώρα ως εξής, με 
την επιφύλαξη των οριζόμενων στην οικεία επιχειρησι-
ακή σύμβαση: το πιστωτικό ίδρυμα διενεργεί κλήρωση 
η οποία μπορεί να λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο 
και αξιόπιστο μέσο, όπως με χρήση ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή ή με επιλογή συγκεκριμένου κλήρου, για την επι-
λογή αξιολογητή από το μητρώο αξιολογητών. Εφόσον 
συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων στο πρόσωπο του 
αξιολογητή, που κληρώθηκε διενεργείται νέα κλήρωση. 
Η μη συνδρομή κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων 
στο πρόσωπο των αξιολογητών αποδεικνύεται με την 
υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον 
αξιολογητή προς το πιστωτικό ίδρυμα. Σε περίπτωση 
που ο έλεγχος επιλεξιμότητας από τον αξιολογητή έχει 
αρνητική έκβαση, ο φορέας υλοποίησης του προτει-
νόμενου επενδυτικού σχεδίου δύναται εντός ενός (1) 
μηνός από την υποβολή της οικείας έκθεσης να ζητήσει 
τη διενέργεια νέου ελέγχου της επιλεξιμότητας. Ο νέος 
έλεγχος επιλεξιμότητας πραγματοποιείται από τρείς (3) 
αξιολογητές Μητρώου Αξιολογητών. Το πόρισμα του 
νέου ελέγχου είναι δεσμευτικό για τα μέρη. Η αμοιβή 
και των ανωτέρω τριών (3) αξιολογητών καταβάλλεται 
από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου

4. Οι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο αξιολογητές κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να ενεργούν 
με αμεροληψία και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντο-
λογίας και το νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της 
ελεγκτικής τους δραστηριότητας. Οι εγγεγραμμένοι στον 
κατάλογο αξιολογητές - ελεγκτές ευθύνονται για κάθε 
ζημία από θετική ενέργεια ή παράλειψη έναντι τρίτων 
που ζημιώθηκαν από την έκθεση ελέγχου σε περιπτώ-
σεις δόλου ή βαριάς αμέλειας κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Το συνολικό ύψος της αποζημίωσης 
όλων των ζημιωθέντων από συγκεκριμένο ελεγκτικό 
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έργο δεν μπορεί να υπερβεί το δεκαπλάσιο της αμοιβής 
που καταβλήθηκε για το έργο αυτό.

5. Ο κατάλογος αξιολογητών δύναται να χρησιμοποι-
είται και από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου 
του Υπουργείου Οικονομικών κατά την διενέργεια τυχόν 
μελλοντικών ελέγχων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της, όπως αυτές ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας.

6. Το πιστωτικό ίδρυμα ουδεμία ευθύνη φέρει για τη 
διενέργεια του ελέγχου επιλεξιμότητας από τον Αξιο-
λογητή και το περιεχόμενο της σχετικής έκθεσής του.

Άρθρο 11
Κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές

1. Τα κριτήρια ανάθεσης σε αξιολογητές του ελέγχου 
τη επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα 
με την παρούσα, καθορίζονται με την πρόσκληση εγγρα-
φής στον κατάλογο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
196 του ν. 4820/2021.

2. Τα κριτήρια ανάθεσης δύναται να αφορούν στην: 
α) οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του αξι-
ολογητή, β) τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του 
αξιολογητή, γ) ύπαρξη πρότυπων διασφάλισης ποιότη-
τας ή/και πρότυπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, και 
δ) ύπαρξη κατάλληλης ομάδας έργου για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του αξιολογητή.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση επιλεξιμοτήτων από τους 
ευρωπαϊκούς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς

Οι ευρωπαϊκοί χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, με την επι-
φύλαξη των προβλεπόμενων στις οικείες συμβάσεις, για 
την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των επενδυτικών 
σχεδίων εφαρμόζουν αναλογικά τα άρθρα 8 και 9 της 
παρούσας και δύνανται να εφαρμόζουν τα άρθρα 10 
και 11 περί ελέγχου από αξιολογητές του καταλόγου 
αξιολογητών.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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