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1. ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τι είναι το Σχέδιο Ανάπτυξης & Ανθεκτικότητας ;

Το Σχέδιο Ανάπτυξης & Ανθεκτικότητας είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επενδύσεων και

μεταρρυθμίσεων που φιλοδοξεί να οδηγήσει την οικονομία προς ένα πιο εξωστρεφές,

ανταγωνιστικό και πράσινο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον

ψηφιακό μετασχηματισμό. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δημόσιων επενδύσεων

με κύριους στόχους:

• Την ενίσχυση της ανάπτυξης,

• Τη δημιουργία θέσεων εργασίας και

• Την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα

Παράλληλα, αναμένεται να αποτελέσει βασικό πυλώνα για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

σχεδίων του ιδιωτικού τομέα για τα έτη 2022-2027 μέσω παροχής δανείων με ιδιαίτερα

προνομιακούς όρους καθώς και επιδοτήσεων προς δράσεις που εμπίπτουν στις προτεραιότητες

που έχουν τεθεί.
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΑΑ



2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΑΑ 

2.1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

17,8 δις. 
€

12,7 δις. 
€

0 0

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ 

Προϋπολογισμός Ταμείου
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας  

Δάνεια 12,7 δις. €

Επιδοτήσεις 17,8 δις. €

1. Πράσινη Μετάβαση 6,2 δις. €

2. Ψηφιακή Μετάβαση 2,2 δις. €

3. Απασχόληση, Δεξιότητες, 
Κοινωνική Συνοχή

5,2 δις. €

4. Ιδιωτικές επενδύσεις & 
Μετασχηματισμός Οικονομίας

4,9 δις. €

Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι 31,2 δις. €



2. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΣΑΑ 

2.2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΨΗΣ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Το ύψος χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου από

το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

συνιστά ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών του

επενδυτικού σχεδίου στου 5 πυλώνες του δανειακού

προγράμματος του Ταμείου:

Πράσινη Μετάβαση 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

Καινοτομία, Έρευνα & Ανάπτυξη

Συγχωνεύσεις & Εξαγορές 

Εξωστρέφεια 

Το χρηματοδοτικό σχήμα των επιλέξιμων επενδυτικών

σχεδίων θα καλύπτεται μέσω Δανείων ΤΑΑ, έως 50%

του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους, μέσω Ιδίας

συμμετοχής, τουλάχιστον 20% του συνολικού

επιλέξιμου και μέσω και μέσω τραπεζικού δανεισμού

τουλάχιστον 30% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους.

ΙΣ ≥ 20%

ΔΑΝΕΙΟ ≥ 
30%

ΤΑΑ: έως 
50%

Ίδια Συμμετοχή Δάνειο Δάνειο ΤΑΑ
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ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

& ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 



3. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

3.1 ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την 

Διεθνή / Ευρωπαϊκή / Εθνική νομοθεσία 

Επενδύσεις σε αποτεφρώσεις για 

την επεξεργασία αποβλήτων

Επενδύσεις σε μονάδες 

μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας 

Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για 

Την υγειονομική ταφή των αποβλήτων 

Επενδύσεις που σχετίζονται με ορυκτά καύσιμα, πετρέλαιο 

και άντληση φυσικού αερίου 

Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων, εκτός και αν εντάσσονται σε 

έναν εκ των πέντε πυλώνων του δανειακού σκέλους του ΤΑΑ

Προϊόντα και δραστηριότητες 

που συνδέονται με τον καπνό

Τυχερά παιχνίδια 



3. ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

3.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες που δύναται να περιλαμβάνονται στα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται με δάνεια ΤΑΑ, είναι δαπάνες 

που πραγματοποιούνται εντός της Ελληνικής επικράτειας και περιλαμβάνουν τα εξής: 

α. Γήπεδα αγορά, Γήπεδα χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις), Διαμόρφωση γηπέδων*.

β. Κτήρια αγορά / κατασκευή, Κτήρια χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

γ. Εξοπλισμός αγορά / κατασκευή, Εξοπλισμός χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

δ. Μεταφορικά μέσα αγορά, μεταφορικά μέσα χρήση (αποσβέσεις / μισθώσεις).

ε. Άυλα αγορά / κατασκευή, Άυλα χρήση (αποσβέσεις / συνδρομές).

στ. Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο (όπως προβλέπεται από τον ΓΑΚ2).ζ. Μετακινήσεις / εξοδολόγια.

η. Υπηρεσίες τρίτων.θ. Αναλώσιμα.

ι. Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κ.λπ.).

ια. Κόστος κεφαλαίων.

ιβ. Κεφάλαιο κίνησης (δαπάνες λειτουργίας, δαπάνες σχετικές με το συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης, ΦΠΑ, κ.λπ.)**.

ιγ. Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας (Marketing)**.

* 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.
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ΑΡΧΗ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ 

ΒΛΑΒΗΣ (DNSH)



4. ΑΡΧΗ ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (DNSH)

Συμμόρφωση με την Αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (DNSH):

Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής 

Η βιώσιμη χρήση και προστασία των 

υδάτινων και των θαλάσσιων πόρων 

Πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης 

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 

Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία 

Η προστασία και αποκατάσταση της 

Βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων 

Αποκλεισμένες Δραστηριότητες 

1. Εξόρυξη ή εξαγωγή, επεξεργασία, διανομή, αποθήκευση ή καύση στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου, 

καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου 

2. Εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων 

3. Μονάδες μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) 

4. Αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 



5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

Η διαδικασία αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Υποβολή 

Αίτησης 

Επενδυτή 

Προέγκριση 

Πιστωτικού 

Ιδρύματος 

Έλεγχος 

Αξιολογητή  

Τελική 

Χρηματοδοτική 

Έγκριση

Εκταμίευση 

Χρηματοδότησης 



6
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ 

ΑΝΑ ΠΥΛΩΝΑ 



6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Άξονας Επένδυσης 

Πράσινη 

Μετάβαση 

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης ως % του 

συνολικού προϋπολογισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους 

στόχους του ΕΣΣΑ 
20% 40% 50%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού 

ως % του συνολικού προϋπολογισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους 

ψηφιακούς στόχους του ΕΣΣΑ 
10% 20% 40%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Καινοτομία, Έρευνα & 

Ανάπτυξη

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας έρευνας ως % του 

συνολικού προϋπολογισμού και κάλυψης ενός τουλάχιστον δείκτη 

καινοτομίας - έρευνας & ανάπτυξης 
10% 20% 40%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%



Επενδύσεις 

Εξωστρέφειας 

Ελάχιστος ΜΟ υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας ως % του κύκλου 

εργασιών βάσεις οικονομικών στοιχείων τριετίες. Ελάχιστος προϋπολογισμός 

εξαγωγών επενδυτικού σχεδίου ως % των προβλεπόμων συνολικών εσόδων του 

επενδυτικού σχεδίου βάσει μελέτης βιωσιμότητας 

15% 30% 45%

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί προϋπολογισμού επενδυτικού σχεδίου 30% 40% 50%

Ανάπτυξη 

Οικονομικών 

Κλίμακας μέσω 

Συνεργασιών 

Εξαγορών & 

Συγχωνεύσεων 

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, ή δημιουργία νέου 

σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση 
Υφιστάμενες 

Συνεργασίες 
Νέο Σχήμα 

Αντίστοιχη ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί προϋπολογισμού επενδυτικού 

σχεδίου 
30% 40%

Υφιστάμενη - Νέα Συνεργασία: Εξαγορές & Συγχωνεύσεις:

1. 5ετής δέσμευση συνεργασίας 1. Επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει νέο σχήμα που 

προκύπτει από εξαφορά/συγχώνευση με ολοκλήρωση 

κατόπιν της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης 

(30/09/2021)

2. τουλάχιστον 20% επιλέξιμων δαπανών 

επενδυτικού σχεδίου αφορούν δαπάνες 

σύμφωνα με τη σύμβαση συνεργασίας 

3. μέσος συνολικός κύκλος εργασιών τριετίας 

συμμετοχόντων στη συνεργασίας > 50% κύκλου 

εργασιών μεγαλυτέρου συμμετέχοντα 

2. Μέσος συνολικός κύκλος εργασιών (3 ετών) 

συμμετεχόντων στην εξαγορά/συγχώνευση > 50% κύκλου 

εργασιών μεγαλύτερου συμμετέχοντα 

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΑΑ ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Άξονα Επένδυσης 

Στον άξονα της εξωστρέφειας περιλαμβάνονται επενδύσεις στον Τομέα Τουρισμού ως εξής:

Αυτοτελώς είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών 

Καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες 

τουριστικές κατοικίες. 

Η ποσόστωση του δανείου του Ταμείου Ανάκαμψης επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου 

Ανέρχεται αυτοτελών στο 40%.



7
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 



7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Α. Αίτηση Φορέα Επένδυσης

1. Το ηλεκτρονικό αρχείο excel του ΤΑΑ συμπληρωμένο από τον επενδυτή

2. Αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο ή τεχνική έκθεση ή άλλο έγγραφο του φορέα της επένδυσης που τεκμηριώνει την

επένδυση

3. Πρόσφατη εκτύπωση στοιχείων μητρώου από το Taxis

4. Πρόσφατη εκτύπωση (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης) ενεργών ΚΑΔ έδρας και υποκαταστημάτων από το Taxis

5. Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό επενδυτή (Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι εταιρεία νομικής μορφής Α.Ε.)

6. Πρόσφατο Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης εταίρων/μετόχων (Εφόσον ο Φορέας της Επένδυσης δεν αποτελεί

εταιρεία εισηγμένη στη Χρηματιστηριακή Αγορά).

7. Απόσπασμα του βιβλίου μετόχων από το οποίο να προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση της εταιρείας (Εφόσον ο Φορέας

της Επένδυσης δεν αποτελεί εταιρεία εισηγμένη στη Χρηματιστηριακή Αγορά).

8. Αγοραπωλητήρια συμβόλαια ή παραχωρητήρια κυριότητας ή συμβολαιογραφικά έγγραφα σύστασης δικαιώματος

επιφάνειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 έως 23 του ν. 3986/2011 (Α΄152) ή συμβολαιογραφικά

προσύμφωνα αγοράς ακινήτων ή μισθωτήρια συμβόλαια / παραχωρητήρια χρήσης ακινήτων υλοποίησης της

επένδυσης, ελάχιστης διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών σε περίπτωση ύπαρξης δαπανών ανέγερσης ή επέκτασης

κτιριακής υποδομής και πέντε (5) ετών για όλες τις άλλες περιπτώσεις.

9. Οικονομικές καταστάσεις των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων με τις παρατηρήσεις του ορκωτού

ελεγκτή, όταν η εταιρία επιλέγει ή υποχρεούται να Επισκοπείται από νόμιμους ελεγκτές. Οι επιχειρήσεις που τηρούν

βιβλία Β’ κατηγορίας, πρέπει να συντάξουν λογιστικές καταστάσεις με απεικόνιση οικονομικών στοιχείων σε

αντιστοιχία με τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων με βιβλία Γ’ κατηγορίας, σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

10. Διάγραμμα συμμετοχών φορέα της επένδυσης, όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει ο

φορέας και οι επιχειρήσεις - μέτοχοι του φορέα, καθώς και οι συνδεδεμένες και συνεργαζόμενες όλων των

παραπάνω επιχειρήσεων.



11. Πίνακας υπολογισμού ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)

12. Δήλωση του φορέα της επένδυσης για το μέγεθος της επιχείρησης, με βάση το υπόδειγμα δήλωσης (σελ. 48-56) που

αναφέρεται στον οδηγό χρήσης του ορισμού των ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής επιτροπής

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/el/renditions/native

13. Αίτηση δανειοδότησης του φορέα επένδυσης *

14. Γενική Υπεύθυνη Δήλωση

15. Υπεύθυνη Δήλωση για τις αποκλειόμενες δραστηριότητες

16. Στοιχεία φορέα επένδυσης, καταχωρημένα στο φύλλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΗ» του excel (Αριθμός ΓΕΜΗ, Επωνυμία,

Νομική μορφή, ΑΦΜ, Διεύθυνση έδρας) (Εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είναι καταχωρημένα στο Γ.Ε.ΜΗ.)

17. Πρόσφατο Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή εκτύπωση από το site του ΓΕΜΗ

(https://www.businessregistry.gr/publicity/index)

18. Στοιχεία ανάλυσης κόστους των επενδυτικών δαπανών (περιλαμβάνονται προσφορές προμηθευτών, μελέτες

εφαρμογής, εκτιμήσεις κόστους επιχειρηματικού σχεδίου, κλπ)

19. Υπογεγραμμένη ανέκκλητη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ των εταιριών ή στην περίπτωση δημιουργίας νέας

εταιρίας από τα ενδιαφερόμενα μέρη συνυποβάλλεται το Καταστατικό (Εφόσον πρόκειται για δημιουργία νέας

εταιρείας & περιλαμβάνει δαπάνες στο πυλώνα: Ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και

συγχωνεύσεων).

20. Σύμβαση αγοράς και πώλησης μετοχών (sales and purchase agreement) καθώς και σχετικά έγγραφα κυριότητας των

μετοχών από την αποκτώσα επιχείρηση. Ή στην περίπτωση συγχώνευσης, απόσχισης ή/και διάσπασης υποβάλλεται το 

σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. (Εφόσον αφορά συγχώνευση / απόσχιση / διάσπαση & περιλαμβάνει δαπάνες στο

πυλώνα: Ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/el/renditions/native
https://www.businessregistry.gr/publicity/index


Β. Τεχνικές Εκθέσεις

1. Τεκμηρίωση Εφαρμογής της αρχής της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης (Do No Significant Harm ή DNSH principle)»

2. Έκθεση συμβούλου/μηχανικού από την οποία προκύπτει σαφώς και αιτιολογημένα η συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου

με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία

3. Μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (sustainability proofing) η οποία έχει εκπονηθεί από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με

την κλιματική διάσταση και την περιβαλλοντική διάσταση, όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. 2021/C 280/01 Ανακοίνωση της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τεχνική καθοδήγηση όσον αφορά τον έλεγχο βιωσιμότητας για το ταμείο InvestEU. (ΜΟΝΟ

Εάν η επένδυση έχει προϋπολογισμό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα απαιτείται έλεγχος βιωσιμότητας σύμφωνα με

την Ανακοίνωσης 2021/C 280/01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπό τους όρους της παρ. 1.3 της ανωτέρω Ανακοίνωσης σε: i)

Επενδυτικά έργα, των οποίων βάσει του συνολικού επενδυτικού κόστους έργου το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR

(χωρίς ΦΠΑ) & ii) Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού σκοπού/τις άμεσες επενδύσεις μετοχικού

κεφαλαίου, βάσει της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχει ο εταίρος υλοποίησης στον τελικό αποδέκτη, το κατώτατο όριο

ανέρχεται σε 10 εκατ.EU)

4. Περίληψη μελέτης ελέγχου βιωσιμότητας (ΜΟΝΟ Εάν η επένδυση έχει προϋπολογισμό άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Δεν θα απαιτείται έλεγχος βιωσιμότητας σύμφωνα με την Ανακοίνωσης 2021/C 280/01 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπό τους

όρους της παρ. 1.3 της ανωτέρω Ανακοίνωσης σε: i) Επενδυτικά έργα, των οποίων βάσει του συνολικού επενδυτικού κόστους

έργου το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EUR (χωρίς ΦΠΑ) & ii) Όσον αφορά την επιχειρηματική χρηματοδότηση γενικού

σκοπού/τις άμεσες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου, βάσει της συνολικής χρηματοδότησης που παρέχει ο εταίρος υλοποίησης

στον τελικό αποδέκτη, το κατώτατο όριο ανέρχεται σε 10 εκατ. EU)

5. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς (ΜΟΝΟ Εάν το επενδυτικό σχέδιο

εμπεριέχει επενδύσεις σχετικές με τη βιοποικιλότητα)

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 



Γ. Στοιχεία Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων

1. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (de minimis) (Εάν ζητείται κρατική ενίσχυση με την

περίπτωση κανονισμού 2013/1407

(De Minimis).

2. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις - ΓΑΚ) (Εάν ζητείται κρατική

ενίσχυση στο πλαίσιο του ΓενικούΑπαλλακτικού Κανονισμού ΓΑΚ 651/2014.)

3. Υπεύθυνη Δήλωση Γενική (Κρατικές Ενισχύσεις – Άρθρο 14 ΓΑΚ) (Εάν ζητείται

κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του άρθρου 14 (Περιφερειακές επενδυτικές

ενισχύσεις) του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ΓΑΚ 651/2014)

4. Δικαιολογητικά και απαιτούμενη τεκμηρίωση συμβατότητας επενδυτικού

σχεδίου με το ζητούμενο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων, εάν ζητείται κρατική

ενίσχυση.

7. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 



Η παρούσα παρουσίαση έχει ενημερωτικό σκοπό. Οι παραπάνω οδηγίες αποτελούν

απόσπασμα της Πρόσκλησης για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για τη χρηματοδότηση

τους με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας. Σε καμία περίπτωση δεν

περιέχουν το σύνολο της Πρόσκλησης, παρά μόνο κάποια βασικά σημεία που συμβάλουν στην

ενημέρωση των επενδυτών


