
Παρουσίαση για 
Δάνεια Τραπεζών 
για το Ταμείο 
Ανάκαμψης



Ταμείο Ανάκαμψης
➢ Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) αποτελεί τον κύριο βραχίονα του Next Generation EU 

(NGEU), ο οποίος σε συνδυασμό με τα διαρθρωτικά ταμεία, αποτελεί μια ολοκληρωμένη δέσμη διοχέτευσης 
πόρων για τη στήριξη των οικονομιών της Ένωσης.

➢Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να καλύψει το σημαντικό κενό σε επενδύσεις, εθνικό προϊόν και 
απασχόληση, κενό ενδημικό των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία που 
επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω της πανδημίας του COVID-19.

➢ Τα δάνεια θα δοθούν μέσω του Τραπεζικού Συστήματος και Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων του 
ΤΑΑ για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026

➢Οι τράπεζες συμμετέχουν στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) με στόχο την ενίσχυση των 
ελληνικών επιχειρήσεων δίνοντας έμφαση στην πράσινη μετάβαση & τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και στη δημιουργία νεών θέσεων απασχόλησης. Έτσι οι τράπεζες που 
συμμετέχουν στα δάνεια του Ταμείου ανακοίνωσαν τις προκηρύξεις τους για τις ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις.



Βασικοί Πυλώνες ΤΑΑ
➢ Τα δάνεια του ΤΑΑ προορίζονται για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που εμπίπτουν στους ακόλουθους 

πέντε θεματικούς άξονες-πυλώνες του ΕΣΑΑ: α) Πράσινη μετάβαση, β) Ψηφιακός μετασχηματισμός,  γ) 
Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη, δ) Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και 
συγχωνεύσεων και ε) Εξωστρέφεια



Επιλέξιμα Έργα ανά Πυλώνα



Ενδεικτικές Επιλέξιμες Δαπάνες
➢ Οι επιλέξιμες επενδύσεις πρέπει να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (net present value), επιβεβαιώνοντας ότι 

η απόφαση για χρηματοδότηση βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια

➢ Πάγια (ενσώματα –άυλα)

• Γήπεδα (έως 30% των επιλέξιμων δαπανών του ΕΣ)

• Κτήρια αγορά / κατασκευή / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

• Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

• Οχήματα αγορά / χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις)

• Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις/συνδρομές)

➢ Λειτουργικά έξοδα

• Μετακινήσεις / εξοδολόγια

• Υπηρεσίες τρίτων

• Αναλώσιμα

• Λοιπά λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)

• Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing).

➢ Κόστος Κεφαλαίων

➢ Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ.)



Διευκρινήσεις
➢ Η αγορά γηπέδου είναι επιλέξιμη, εφόσον είναι συνυφασμένη με το επενδυτικό σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων 

δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

➢ Το άθροισμα του κεφαλαίου κίνησης και των δαπανών προώθησης και επικοινωνίας δεν μπορούν να ξεπερνούν το 30% των επιλέξιμων 
δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

➢ Σε κάθε περίπτωση, τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να χορηγούν πρόσθετα δάνεια, καθ’ υπέρβαση του ποσοστού του δανείου 
συγχρηματοδότησης, προκειμένου να καλύψουν μη επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.

❖ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Αποκλείονται από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης:

α. Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία.                                                        

β. Δραστηριότητες που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

γ. Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, η χρήση, ανάπτυξη ή παραγωγή προϊόντων και τεχνολογιών, που απαγορεύονται από το 
ισχύον διεθνές δίκαιο.

δ. Προϊόντα και δραστηριότητες, που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο).

ε. Δραστηριότητες, που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe.



στ. Τυχερά παιχνίδια (δραστηριότητες παραγωγής, κατασκευής, διανομής, μεταποίησης, εμπορίου ή λογισμικού).

ζ. Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα.

η. Δραστηριότητες, που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει 
εγγύηση για τη συμμόρφωση με τη σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.

θ. Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων. Ωστόσο, οι δραστηριότητες στον τομέα των ακινήτων, που σχετίζονται με τους 
στόχους του Ταμείου και εντάσσονται σε έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού σκέλους του, είναι επιλέξιμες.

ι. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και δραστηριότητες 
τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων με αυτά επιχειρήσεων, που ασκούν χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες.

ια. Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.

ιβ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταγενέστερης χρήσης.

ιγ. 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.

ιδ. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, που σχετίζονται με χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, 
αποτεφρωτήρες και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας.

ιε. Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία, όπου η μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το 
περιβάλλον.



Χρηματοδοτικό Σχήμα Επενδύσεων

➢ Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) θα χρηματοδοτούν 
επενδυτικά σχέδια τα οποία θα συγχρηματοδοτούνται με τραπεζικό δανεισμό που 
θα ανέρχεται έως το 50%. Σημειώνεται ότι κατ’ ελάχιστον, η ίδια συμμετοχή των 
επενδυτών καθορίζεται σε 20% του επενδυτικού σχεδίου.

➢ Τα Δάνεια που θα διατεθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
δύνανται να έχουν οποιαδήποτε μορφή. Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης 
Κοινών, Ομολογιακών ή/και Κοινοπρακτικών δανείων.

➢ Κοινοί όροι στα χαρακτηριστικά των δανείων ΤΑΑ και Τράπεζας, πλην της 
τιμολόγησης

➢ Επιτόκιο δανείου ΤΑΑ -> 0,35%, εφόσον πληρούνται οι κανόνες Κρατικών 
Ενισχύσεων.

➢ Διάρκεια δανείου -> 3 έως 12 έτη και Περίοδος χάριτος έως τρία έτη. Σε 
αιτιολογημένες περιπτώσεις μακρύτερης κατασκευαστικής περιόδου, δύναται να 
επεκτείνεται έως τα πέντε έτη.

➢ Η διαδικασία Αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των ΕΣ θα διενεργηθεί : Α) Από το 
τραπεζικό ίδρυμα το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού 
σχεδίου με τραπεζικούς όρους. Β) Από Πιστοποιημένο Ανεξάρτητο Ελεγκτή (“ΠΑΕ”) 
που αξιολογεί την επιλεξιμότητα των επενδύσεων ως προς τις απαιτήσεις και τις 
κατευθυντήριες γραμμές του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
(“ΕΣΑΑ”) και ελέγχει τη συμμόρφωση με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.



Καθορισμός Ύψους Δανείου



Τα Bασικά Βήματα της Διαδικασίας Ένταξης στο ΤΑΑ
➢ Βήμα 1ο Προετοιμασία και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών & 

υποστηρικτικού υλικού από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

➢ Βήμα 2ο Αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του επενδυτικού σχεδίου από την Τράπεζα, όπου 
ελέγχονται: 1) Η πληρότητα του φακέλου του επενδυτικού σχεδίου. 2) Η επιλεξιμότητα της 
επιχείρησης για δανειοδότηση από το ΤΑΑ  3) Η κατά’ αρχήν επιλεξιμότητα του επενδυτικού 
σχεδίου σύμφωνα με τις αποκλειόμενες δραστηριότητες  4) Η κατά’ αρχήν επιλεξιμότητα
του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες  5) Οι επιλέξιμες επενδύσεις 
διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία («net present value»)
Η τελική απόφαση για χρηματοδότηση γίνεται, βάσει της εσωτερικής πιστοδοτικής 
διαδικασίας και πολιτικής της Τράπεζας.

➢ Βήμα 3ο   Η Τράπεζα παραδίδει στον Ανεξάρτητο Αξιολογητή τόσο τον φάκελο της αίτησης 
δανειοδότησης της επιχείρησης καθώς και τη συνοπτική έκθεση που περιλαμβάνει το 
πόρισμα της προ-αξιολόγησής του. Στη συνέχεια ο Ανεξάρτητος Αξιολογητής προβαίνει σε 
ενδελεχή έλεγχο επιλεξιμότητας του Επενδυτικού Σχεδίου και υποβάλλει την έκθεση 
αξιολόγησης του στην Τράπεζα.

➢ Βήμα 4ο  Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ή αναθεωρεί την αρχική της έγκριση, σύμφωνα με την 
έκθεση του Ανεξάρτητου Αξιολογητή και :

είτε προχωράει στην υλοποίηση της αρχικής της προέγκρισης είτε ζητά από την επιχείρηση 
πρόσθετα δικαιολογητικά ή/και διευκρινήσεις και για τυχόν τροποποιήσεις του επενδυτικού 
σχεδίου, προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία αξιολόγησης εκ νέου.

➢ Βήμα 5ο  Τελική Έγκριση από την Τράπεζα και έναρξη χρηματοδότησης του επενδυτικού 
σχεδίου



Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
➢Μέσα από τη συνεργασία μας:

✓Προσδιορίζουμε μαζί τους επιχειρηματικούς στόχους σας και αξιολογούμε κατά πόσο το 
επενδυτικό σχέδιό σας ευθυγραμμίζεται  με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις προϋποθέσεις των 
δράσεων του ΤΑΑ.

✓Με τις συμβουλευτικές κατευθύνσεις των εξειδικευμένων στελεχών μας, σας βοηθάμε να 
αξιοποιήσετε και να υιοθετήσετε πρακτικές που ενισχύουν τη βιωσιμότητα και αποδοτικότητα 
του επενδυτικού σχεδίου σας.

✓Μαζί επιλέγουμε τη δράση του ΤΑΑ που ταιριάζει στις ανάγκες σας και το πιο αποδοτικό 
επενδυτικό πρόγραμμα για εσάς

✓Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών & 
υποστηρικτικού υλικού 

✓Προσφέρουμε καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία  και παροχή συμβουλών σε όλα τα στάδια, από 
την αίτηση μέχρι και την έγκριση του σχεδίου σας



Ευχαριστούμε για το 
χρόνο σας


