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Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 

 

 

 

Αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα η ενεργοποίηση, μέσω δημοσίευσης πρόσκλησης ενδιαφέροντος 

από το Υπουργείο Οικονομικών, της δυνατότητας υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις τράπεζες, που θα 

αφορούν στη λήψη δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), με σκοπό τη 

χρηματοδότησή τους κατά τουλάχιστον 50% από ίδια κεφάλαια των επενδυτών (20%) και δάνεια 

προερχόμενα από τις τράπεζες (30%). 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του κάθε επενδυτικού σχεδίου, ως προς τους επενδυτικούς στόχους του 

δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, θα στηριχθεί σε δαπάνες των κάτωθι πέντε (5) επενδυτικών πυλώνων – 

στόχων του προγράμματος, οι οποίοι είναι: 

▪ πράσινη μετάβαση, 

▪ ψηφιακός μετασχηματισμός, 

▪ καινοτομία – έρευνα & ανάπτυξη, 

▪ ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

▪ εξωστρέφεια των επιχειρήσεων 

 

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν σε αποκλεισμένες δραστηριότητες του ΤΑΑ, 

όπως δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη νομοθεσία, που περιορίζουν τα ατομικά 

δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες ή παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, δραστηριότητες του 

τομέα αμυντικών δραστηριοτήτων, δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό (παραγωγή, διανομή, 

μεταποίηση και εμπόριο), τυχερά παιχνίδια, κλπ.  

Για επενδυτικά σχέδια άνω των 10 εκατ. Ευρώ απαιτείται μελέτη βιωσιμότητας της επένδυσης σύμφωνα με 

τα κριτήρια ανθεκτικότητας έναντι της κλιματικής αλλαγής και κλιματικής ουδετερότητας. 

  

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΑΑ) 
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Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

▪ Η τράπεζα θα παρέχει σε πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή τα παρακάτω στοιχεία της 

αξιολόγησης που διενέργησε σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο, ώστε να είναι δυνατή η 

αξιολόγηση συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων: 

▪ Προέγκριση δανειοδότησης της επένδυσης από δάνειο του ΤΑΑ, όπου θα αναφέρονται οι όροι 

δανεισμού (ύψος του δανείου, επιτόκιο, περίοδος, περίοδος χάριτος, κλπ). 

▪ Αναφορά στο χρηματοδοτικό σχήμα και της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή. 

▪ Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας, από αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης 

πιστοληπτικής ικανότητας, ή από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη χρηματοδότηση, με 

έναν από τους χαρακτηρισμούς: AAA - A, BBB, BB, B, CCC και κάτω. 

▪ Αξιολόγηση εξασφαλίσεων επενδυτή από τράπεζα που θα παρέχει τη χρηματοδότηση, με έναν 

από τους χαρακτηρισμούς: Υψηλές εξασφαλίσεις, Συνήθεις εξασφαλίσεις, Χαμηλές 

εξασφαλίσεις. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Το ύψος χρηματοδότησης από το ΤΑΑ, υπολογίζεται σύμφωνα με το ύψος των επιλέξιμων δαπανών των 5 

επενδυτικών πυλώνων, καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων κριτηρίων ανά πυλώνα. 

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (GREEN TAGGING) 

Επενδύσεις πράσινης μετάβασης, τουλάχιστον 20% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ (DIGITAL TAGGING) 

Επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, τουλάχιστον 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Επιλεξιμότητα δαπανών τουλάχιστον 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

Αφορά σε υφιστάμενες, νέες συνεργασίες, ή νέα σχήματα μέσω εξαγοράς ή συγχώνευσης,  

 όπου τουλάχιστο το 20% των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου αφορούν σε δαπάνες που 

γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας. 
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ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 

Μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας τουλάχιστον 15% κύκλου εργασιών τελευταίας 3ετίας 

ή 

Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών τουλάχιστον 15% των προβλεπόμενων εσόδων (μελέτη βιωσιμότητας). 

 

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων επενδύσεων σε σύνθετα 

τουριστικά καταλύματα, καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 

πέντε (5) ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.  

 
 
 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, τις παρακάτω κατηγορίες: 

▪ Αγορά και διαμόρφωση γηπέδων, κτηρίων και χρήση αυτών (αποσβέσεις/μισθώσεις)  

▪ Προμήθεια εξοπλισμού – οχημάτων και χρήση αυτών (αποσβέσεις/μισθώσεις) 

▪ Προμήθεια άυλων στοιχείων ενεργητικού και χρήση τους (αποσβέσεις/συνδρομές) 

▪ Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο, μετακινήσεις και εξοδολόγια 

▪ Υπηρεσίες τρίτων, αναλώσιμα, λειτουργικές δαπάνες (επικοινωνία, ενέργεια, μισθώματα, έξοδα 

διοίκησης, ασφάλιση), δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (marketing) 

▪ Κόστος κεφαλαίων και κεφαλαίου κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το 

συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κλπ). 

 

Η αγορά γηπέδων δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 30% των επιλέξιμων δαπανών, όπως επίσης και το 30% 

κεφαλαίου κίνησης και δαπανών προώθησης - επικοινωνίας. 

Η έναρξη διαδικασίας υποβολής των επενδυτικών σχεδίων, θα οριστεί με Υπουργική Απόφαση το επόμενο 

χρονικό διάστημα. 


