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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2021 ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
με στόχο την μεταστροφή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μέσω θεμελιωδών οικονομικών

& κοινωνικών μεταρρυθμίσεων

Βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας1

Περιορισμός οικονομικών & κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19 2

Κάλυψη παραγωγικών & επενδυτικών κενών που διέπουν την ελληνική οικονομία 3

Ενίσχυση ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας και αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ4

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Ευρωπαϊκά προγράμματα
προς ενίσχυση της Ελληνικής οικονομίας
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Περιεχόμενα

Ι. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας

• Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  (Δάνεια ΤΑΑ)
 • Επιχορηγήσεις Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  (Επιχορηγήσεις ΤΑΑ)

ΙΙ. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Alpha Bank

ΙΙΙ. Στάδια Ενημέρωσης & Συνεργασίας
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Στρατηγικοί Πυλώνες EΣΑΑ

• Για την υλοποίηση του ΕΣΑΑ η χώρα ζήτησε το σύνολο των πόρων που μπορεί να λάβει στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
• Οι σχετικοί πόροι θα διατεθούν στην ελληνική οικονομία με μορφή Επιδοτήσεων & Δανείων

Πράσινη Μετάβαση
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός

Ποσά σε € δις. Προϋπολογισμός Ταμείου
Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Σύνολο Επενδυτικών Πόρων
που κινητοποιούνται

Απασχόληση, Δεξιότητες
& Κοινωνική Συνοχή

Ιδιωτικές Επενδύσεις και
Μετασχηματισμός της Οικονομίας

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ)

6.2

2.2

5.2

4.9

11.6

2.4

5.3

8.8

1. Πράσινη Μετάβαση

2. Ψηφιακή Μετάβαση

3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

Επιδοτήσεις 18.5 28.1

31.2 59.9Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι

Δάνεια 12.7 31.8
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Πυλώνες Δανείων ΤΑΑ

Πράσινη
μετάβαση

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

Καινοτομία, 
έρευνα & ανάπτυξη

Ανάπτυξη
οικονομιών κλίμακας 

μέσω συνεργασιών,
εξαγορών & συγχωνεύσεων

Εξωστρέφεια

Βασικές Αρχές

•  € 12,7 δις. από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ)

•  Τα δάνεια θα δοθούν μέσω του Τραπεζικού Συστήματος

•  Η εκταμίευση των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΤΑΑ για την υλοποίηση των επιλέξιμων επενδύσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026

•  Η μέγιστη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ ορίζεται στο 50% της αξίας του έργου. Η συμμετοχή της Τράπεζας ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο 30% του
     προϋπολογισμού (δάνειο συγχρηματοδότησης) και αντιστοίχως 20% η ιδιωτική συμμετοχή.

•  0,35% υφιστάμενο ελάχιστο επιτόκιο δανείου ΤΑΑ για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού
    (ΕΕ) 651/2014 (L 187/1)) και 1% υφιστάμενο ελάχιστο επιτόκιο για τις λοιπές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται βάσει Υπουργικής Απόφασης.

•  Οι επιλέξιμες επενδύσεις πρέπει να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (net present value), επιβεβαιώνοντας ότι η απόφαση για χρηματοδότηση
     βασίζεται σε ασφαλή οικονομικά κριτήρια

Δάνεια - Αρχές, κριτήρια
επιλογής & προϋποθέσεις
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Πράσινη
μετάβαση

Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

Εξωστρέφεια Καινοτομία – 
Έρευνα & Ανάπτυξη

Ανάπτυξη 
οικονομιών κλίμακας

•  Ανανεώσιμες
    πηγές ενέργειας
•  Ενεργειακή
     απόδοση
     κτηρίων
•  Ανακαίνιση
    κτηρίων
•  Διαχείριση
    αποβλήτων
•  Συμπαραγωγή
    υψηλής
    απόδοσης

•  Ανάπτυξη
    τουριστικών
    καταλυμάτων
•  Ανάπτυξη
    εξαγωγών
    γεωργικού τομέα
   (Ελαιόλαδο,
    Τυροκομεία,
    Ιχθυοκαλλιέργειες)
•  Άλλες
    εξαγωγικές
    δραστηριότητες

•  Δημιουργία
    νέου προϊόντος/
    υπηρεσίας
•  Συστηματική
    πειραματική
    ανάπτυξη
    (π.χ υγεία και
    φάρμακα)
•  Βιομηχανική έρευνα
•  Έξυπνη γεωργία
•  Κατοχύρωση
    ευρεσιτεχνίας 
•  Βελτίωση μεθόδων
     παραγωγής/
     υπηρεσιών

•  Εξαγορές
•  Συγχωνεύσεις
•  Προμηθευτικές
    συνεργασίες
•  Εξαγωγικές
    συνεργασίες
•  Συμβολαιακή
     γεωργία 
•  Franchisee
•  Κοινά έργα έρευνας
    και ανάπτυξης
•  Κοινοπραξίες
•  Συνεταιρισμοί

•  E-commerce
•  E-invoicing
•  Διαφήμιση σε
    μηχανές αναζήτησης
•  Υπηρεσίες Cloud
•  Data centers
•  ERP, HRMS
•  Virtual Reality
•  Cyber Security
•  Artificial Intelligence
•  5G 
•  Οπτικές Ίνες

Ενδεικτικά επιλέξιμα έργα
ανά πυλώνα
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Χρηματοδοτικό

Σχήμα 

50%
κατ’ ανώτατο όριο 

από Δάνειο του ΤΑΑ

30% τουλάχιστον 
από Δάνειο
Πιστωτικού
Ιδρύματος 

(Δάνειο 
Συγχρηματοδότησης)

20% 
κατ’ ελάχιστον

ιδιωτική 
συμμετοχή

Δικαιούχοι

Τύπος Δανείων
ΤΑΑ

Ως Δικαιούχος αποδοχής των δανείων του ΤΑΑ ορίζεται καταρχήν κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πρόκειται να υλοποιήσει επιλέξιμη
επένδυση εντός της ελληνικής επικράτειας.

Αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης: Στα Δάνεια ΤΑΑ και στα Δάνεια Συγχρηματοδότησης
εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari passu”) ως προς τις αποπληρωμές, 
προπληρωμές, τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις αλλά και ως προς τις τυχόν προκύπτουσες ζημίες.

Το ελάχιστο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ ορίζεται σήµερα βάσει Υπουργικής Απόφασης σε
0,35% ή 1% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Ελκυστικό συνολικό επιτόκιο χρηµατοδότησης µέσω 
του συνδυασµού δανείου Τράπεζας και δανείου ΤΑΑ.

Για την αποπληρωμή του κεφαλαίου των Δανείων ΤΑΑ και των Δανείων Συγχρηματοδότησης
δύναται να εφαρμόζεται περίοδος χάριτος έως τρία έτη. Δύναται και μεγαλύτερη, μέχρι 5 έτη μέγιστο, 
για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που απαιτούν μακρύτερη περίοδο υλοποίησης.

Οι εκταμιεύσεις του Δανείου ΤΑΑ και του Δανείου Συγχρηματοδότησης, θα γίνονται
εφ’ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την πορεία υλοποίησης της Επιλέξιμης Επένδυσης.

Η διάρκεια του Δανείου ΤΑΑ καθορίζεται από την Τράπεζα σύμφωνα με την ισχύουσα πιστοδοτική της πολιτική και σε κάθε περίπτωση
δεν θα είναι μικρότερη των 3 ετών και μεγαλύτερη των 15 ετών από την ημερομηνία πρώτης εκταμίευσης του Δανείου ΤΑΑ στον
Τελικό Αποδέκτη. Η διάρκεια των δανείων ΤΑΑ θα είναι ίδια ή μικρότερη από τη διάρκεια των αντίστοιχων Δανείων Συγχρηματοδότησης. 

Γενικά Χαρακτηριστικά Δανείων
ΤΑΑ & Συγχρηματοδότησης
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Η διαδικασία αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των ΕΣ θα διενεργηθεί :

Από το τραπεζικό ίδρυμα το οποίο αξιολογεί τη δυνατότητα δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου με τραπεζικούς όρους.

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.

1. Κατάθεση ΕΣ
    στο Τραπεζικό
    Ίδρυμα

4. Αξιολόγηση 
    ύπαρξης
    επιλέξιμου
    επενδυτικού
    σχεδίου

8. Συμβατότητα
     με Κρατικές 
     Ενισχύσεις 

6. Αξιολόγηση επιλεξιμότητας
    με βάση τους επενδυτικούς στόχους / 
    πυλώνες και καθορισμός
    του ύψους του δανείου ΤΑΑ

2. Αξιολόγηση
     δυνατότητας
     δανειοδότησης
     από την
     Τράπεζα

3. Σύμβαση
     ανάθεσης 

           μεταξύ φορέα
       και ΠΑΕ και 

              προσδιορισμός 
αμοιβής

5. Αξιολόγηση
    επιλεξιμότητας 
    με βάση
    τη συμμόρφωση
    με την Αρχή 
    μη πρόκλησης 
    σημαντικής βλάβης
    (DNSH)

7. Αξιολόγηση 
    συνεισφοράς
    στους στόχους για 
    Πράσινη Μετάβαση 
    και Ψηφιακό 
    Μετασχηματισμό

9. Τελική Απόφαση
    Δανειοδότησης 
    Τράπεζας

Αξιολόγηση από πιστοποιημένο ανεξάρτητο ελεγκτή 

Διαδικασία αξιολόγησης
Επενδυτικού Σχεδίου



Ο επενδυτής θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στον φάκελο του ΕΣ που υποβάλει στο Τραπεζικό Ίδρυμα συγκεκριμένα έγγραφα/τεκμήρια

Τον τίτλο επενδυτικού σχεδίου
Την ονομασία της επιχείρησης
Το μέγεθος της επιχείρησης
Την περιγραφή του έργου καθώς και ημερομηνία έναρξης και λήξης 
Τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε επίπεδο δήμου
Κατάλογος των δαπανών του έργου
Χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης με αναφορά
στο ζητούμενο επιτόκιο του δανείου του ΤΑΑ και του
ποσού της δημόσιας χρηματοδότηση
Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή με τον κατάλογο κρατικών
ενισχύσεων που έχουν ληφθεί ή που έχουν εγκριθεί αναφορικά
με το ΕΣ
Κατάλογο των επενδυτικών ενοτήτων (πυλώνες) και των
σχετιζόμενων δεικτών που επιτυγχάνονται από το ΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8.

9.

Υπεύθυνη Δήλωση του επενδυτή σχετικά με τη συμμόρφωση του ΕΣ
με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για το περιβάλλον καθώς
και με τη δέσμευση του ότι δεν συμπεριλαμβάνει στο ΕΣ
αποκλειόμενες δραστηριότητες
Τεκμηρίωση σχετικά με τη συμμόρφωση με την αρχή της
“μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης”
(Do No Significant Harm ή DNSH principle)
Αιτιολογημένο χαρακτηρισμό του ΕΣ ως προς τα πεδία παρέμβασης
για την επίτευξη των στόχων για την κλιματική αλλαγή και των 
περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ, καθώς και τον υπολογισμό
της συνεισφοράς του επενδυτικού σχεδίου στους πράσινους
στόχους του ΕΣΑΑ
Αιτιολογημένο χαρακτηρισμό του ΕΣ ως προς τα πεδία παρέμβασης
για τη στήριξη για την ψηφιακή μετάβαση καθώς και τον υπολογισμό
της συνεισφοράς του επενδυτικού
σχεδίου στου ψηφιακούς στόχους του ΕΣΑΑ
Ειδικά για επενδυτικά σχέδια που εμπεριέχουν επενδύσεις
σχετικές με τη βιοποικιλότητα και αξιολογούνται ως προς αυτές,
απαιτείται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων ενισχύσεων και των σχετικών
δαπανών καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία
προς απόδειξη της πλήρωσης των κατά περίπτωση εφαρμοζόμενων
προϋποθέσεων συμβατότητας.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

2021 – A year in review2021 – A year in review

Κατάθεση Επενδυτικού Σχεδίου
στο Τραπεζικό Ίδρυμα
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Η Τράπεζα θα πρέπει να παρέχει στον ΠΑΕ στοιχεία της αξιολόγησης που διενέργησε για το ΕΣ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση
συμβατότητας με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων

Προέγκριση της δανειοδότησης του επενδυτικού σχεδίου από δάνειο του ΤΑΑ, όπου θα αναφέρονται οι όροι δανεισμού 
(ύψος του δανείου, επιτόκιο, διάρκεια, περίοδος χάριτος κλπ.)

Αναφορά στο συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα, συμπεριλαμβανομένης και της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή, όπως την αποδέχεται
το τραπεζικό ίδρυμα

Πρόσφατη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, είτε από αναγνωρισμένο οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (Credit Rating
Agency), είτε από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους χαρακτηρισμούς: AAA-A, BBB, BB, B, CCC και κάτω

Πρόσφατη αξιολόγηση των εξασφαλίσεων του επενδυτή από το τραπεζικό ίδρυμα που θα παρέχει τη δανειακή χρηματοδότηση, με έναν από τους
χαρακτηρισμούς: Υψηλές εξασφαλίσεις, Συνήθεις εξασφαλίσεις, Χαμηλές εξασφαλίσεις.

Αξιολόγηση δυνατότητας δανειοδότησης
από το Τραπεζικό Ίδρυμα
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Μεταξύ του Φορέα Υλοποίησης και του Αξιολογητή συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης στην οποία ρυθμίζονται, μεταξύ άλλων, και τα θέματα της αμοιβής
του Αξιολογητή που σε κάθε περίπτωση βαρύνει το Φορέα Υλοποίησης. Η αμοιβή του Αξιολογητή- ελεγκτή προσδιορίζεται ως εξής:

Κατηγορία

Μεσαία επενδυτικά

Μικρά επενδυτικά
έως 50.000 1.500

50.001 - 100.000 2.500

100.001 - 200.000 3.500

200.001 - 300.000 4.000
300.001 - 500.000 5.000

500.001 - 1.000.000 7.000

1.000.001 - 10.000.000 7.000
+ 0,2% ανά 1.000.000 ευρώ (για το

μέρος που υπερβαίνει το 1 εκατ.)

23.000
+0,06% ανά 1.000.000 ευρώ (για το

μέρος που υπερβαίνει τα 10 εκατ.)

10.000.001 - 50.000.000

46.000
+0,04% ανά 1.000.000 ευρώ

50.000.001 - 100.000.000

70.000100.000.001 και άνω

Μεγάλα επενδυτικά

Προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου (€) Εύρος τιμών για Αμοιβή Ελεγκτή (€)

Σύμβαση ανάθεσης μεταξύ φορέα
και ΠΑΕ



Επιλέξιμες Δαπάνες

Αγορά, χρήση (αποσβέσεις/μισθώσεις) και διαμόρφωση γηπέδων

Αγορά / κατασκευή και χρήση κτηρίων (αποσβέσεις / μισθώσεις)

Αγορά / κατασκευή και χρήση εξοπλισμού (αποσβέσεις / μισθώσεις)

Αγορά και χρήση οχημάτων (αποσβέσεις / μισθώσεις)

Αγορά / κατασκευή και χρήση άυλων παγίων (αποσβέσεις / συνδρομές)

Μισθοδοσία συνδεδεμένη με το επενδυτικό σχέδιο

Μετακινήσεις / εξοδολόγια

Υπηρεσίες τρίτων

Αναλώσιμα

Λειτουργικά (επικοινωνία, ενέργεια, συντήρηση, μισθώματα, έξοδα διοίκησης, ασφάλιση κλπ.)

Κόστος κεφαλαίων

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

Δαπάνες προώθησης και επικοινωνίας - Marketing

Σημείωση

Σημείο 1: Η αγορά γηπέδου 
είναι επιλέξιμη εφόσον είναι 
συνυφασμένη με το επενδυτικό 
σχέδιο και δεν ξεπερνά το 30% 
των επιλέξιμων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου
Σημείο 12 & 13: Το άθροισμα 
του κεφαλαίου κίνησης και των 
δαπανών προώθησης και 
επικοινωνίας δεν μπορούν να 
ξεπερνούν το 30% των 
επιλέξιμων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου

Αξιολόγηση ύπαρξης επιλέξιμου
Επενδυτικού Σχεδίου 1|2



Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη εθνική νομοθεσία

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

Στον τομέα των αμυντικών δραστηριοτήτων, οποιαδήποτε δραστηριότητα απαγορεύεται από το ισχύον διεθνές δίκαιο

Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον καπνό

Δραστηριότητες που εξαιρούνται από τη χρηματοδότηση σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού Horizon Europe

Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τα τυχερά παιχνίδια

Εμπόριο του σεξ και συναφείς υποδομές, υπηρεσίες και μέσα

Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς και επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση
για τη συμμόρφωση με την σχετική Ευρωπαϊκή Σύμβαση.
Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων (εξαιρούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τους στόχους του ΤΑΑ)

Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που αποσκοπούν σε εκποίηση περιουσιακών στοιχείων καθώς και δραστηριότητες
Τραπεζικών ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων
Παροπλισμός, λειτουργία, προσαρμογή ή κατασκευή πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

Επενδύσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες στον τομέα των στερεών ορυκτών καυσίμων και πετρελαίου,
καθώς και επενδύσεις που σχετίζονται με την άντληση φυσικού αερίου 1 

Επενδύσεις σε εγκαταστάσεις για την υγειονομική ταφή αποβλήτων1

Επενδύσεις σε μονάδες μηχανικής-βιολογικής επεξεργασίας 1 

Επενδύσεις σε αποτεφρωτήρες για την επεξεργασία αποβλήτων 1 

Σημείωση

Σημείο 9: Ο εν λόγω αποκλεισμός 
δεν ισχύει ενδεικτικά για: 
• κατασκευή νέων ενεργειακά 
   αποδοτικών κτιρίων
• επίτευξης ενεργειακής απόδοσης  
  μέσω ανακαίνισης του 
  υφιστάμενου οικιστικού 
  αποθέματος
Σημείο 12:  Ο εν λόγω αποκλεισμός 
δεν ισχύει για: 
• έργα για τα οποία δεν υπάρχει 
  βιώσιμη εναλλακτική τεχνολογία
• έργα που συνδέονται με την 
   πρόληψη και τον έλεγχο της 
   ρύπανσης
• έργα που διαθέτουν 
  εγκαταστάσεις δέσμευσης και 
  αποθήκευσης ή δέσμευσης και 
  χρήσης διοξειδίου του άνθρακα· 
  βιομηχανικά ή ερευνητικά έργα 
  που οδηγούν σε σημαντική μείωση 
  των εκπομπών αερίων 
  θερμοκηπίου σε σύγκριση 
  με τους ισχύοντες δείκτες 
  αναφοράς του συστήματος 
  εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής

Αποκλειόμενες Δραστηριότητες
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Πυλώνες Κατηγορίες Επενδύσεων Κριτήρια ανά Πυλώνα

Πράσινη
μετάβαση

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Καινοτομία 
Έρευνα

& ανάπτυξη

Ανάπτυξη
οικονομιών
κλίμακας

Εξωστρέφεια

• Πράσινες Τεχνολογίες
• Πράσινες Δεξιότητες
• Βιοποικιλότητα
• Ενεργειακή Απόδοση
• Ανακαίνιση Κτηρίων

• Κυκλική Οικονομία
• Βιώσιμη Ανάπτυξη
• Δημιουργία Θέσεων Εργασίας
• Διαφύλαξη Ενεργειακής
  Ασφάλειας

• Ψηφιοποίηση παρεχόμενων
   υπηρεσιών
• Ψηφιακές υποδομές και
   υποδομές δεδομένων
• Συνεργατικούς σχηματισμούς

• Κόμβους ψηφιακής
  καινοτομίας και ανοικτών
  ψηφιακών λύσεων
• Ψηφιοποίηση μικρομεσαίων
   επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες 
συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (“Green tagging”) του ΕΣΑΑ, 
τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣ.

Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι 
οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (“Digital tagging”) του 
ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣ

Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – 
έρευνας & ανάπτυξης και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου 
προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης 
τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΣ

• Καινοτομία 
• Έρευνα & ανάπτυξη

• Εξαγωγική δραστηριότητα 
• Τουριστικές επενδύσεις

Επενδύσεις ανάπτυξης οικονομιών κλίμακας μέσω 
• Συνεργασιών (υφιστάμενες και νέες)
• Εξαγορών 
• Συγχωνεύσεων μεταξύ μη-συνδεμένων εταιριών

• Συμμετοχή σε συνεργατικό σχηματισμό τουλάχιστον κατά την επόμενη πενταετία
• Συνολικός κύκλος εργασιών των νομικών προσώπων που μετέχουν
  την συνεργασία, είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά 50% του κύκλου 
  εργασιών του νομικού προσώπου με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών
• Τουλάχιστον το 20% των δαπανών του ΕΣ αφορά τους στόχους των νέων συνεργασιών

• Μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο
  15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά στοιχεία τριετίας) 
• Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών του ΕΣ τουλάχιστον στο 15% των
   προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του ΕΣ (μελέτη βιωσιμότητας)
• Τουριστικές επενδύσεις σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και
   συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών
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Πυλώνες

Πράσινη
μετάβαση

Ψηφιακός
μετασχηματισμός

Καινοτομία 
Έρευνα & ανάπτυξη

Ανάπτυξη
οικονομιών κλίμακας

Εξωστρέφεια1

Ποσοστό Προϋπολογισμού επενδύσεων

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ

20% 40% 50%

30% 40% 50%

Ποσοστό Προϋπολογισμού επενδύσεων

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ

10% 20% 40%

30% 40% 50%

Ποσοστό Προϋπολογισμού επενδύσεων

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ

10% 20% 40%

30% 40% 50%

Ύπαρξη Συνεργασίας

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ

Υφιστάμενες
συνεργασίες

Νέες συνεργασίες και
εξαγορές / συγχωνεύσεις

30% 40%

Ποσοστό Προϋπολογισμού επενδύσεων

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του ΕΣ

15% 30% 45%

30% 40% 50%

Στην περίπτωση όπου ένα ΕΣ είναι επιλέξιμο σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, το άθροισμα δεν μπορεί
να υπερβεί το 50%
Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες Α, Β, Γ ή Ε, λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο
με αυτοτελή ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών των πυλώνων Α, Β, Γ, και Ε ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%

Καθορισμός ύψους Δανείου ΤΑΑ
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Αξιολόγηση
ζητούμενου

επιτοκίου

Ολοκλήρωση 
Θετικής

Αξιολόγησης

Ζητούμενο επιτόκιο  >  επιτόκιο αναφοράς1

Ζητούμενο
επιτόκιο

< 
επιτόκιο 

αναφοράς

Επιτόκιο
Αναφοράς

 Βασικό Επιτόκιο 
της Χώρας 

+ 
Περιθώρια

Βάσης

Μέγιστη
κρατική
ενίσχυση

Ακαθάριστο
Ισοδύναμο 

Επιχορήγησης2

GGE =
TILFNPV –
TIBLNPV

Κανόνας De minimis 1407/2013
Κρατική ενίσχυση έως 200.000 ανά τριετία
Κανόνας De minimis 1408/2013 γεωργικού τομέα
Κρατική ενίσχυση έως 15.000 ανά τριετία
ΓΑΚ 651/2014
έως το όριο κοινοποίησης βάσει των
κατηγοριών ενισχύσεων που εμπίπτει το ΕΣ

Υπολογισμός
μέγιστης κρατικής 

ενίσχυσης

Έλεγχος Ακαθάριστο
 Ισοδύναμου

Επιχορήγησης (ΑΙΕ) 
του δανείου 

ΤΑΑ με τη μέγιστη 
κρατική ενίσχυση 

ΑΙΕ < μέγιστη κρατική ενίσχυση

ΑΙΕ > μέγιστη κρατική ενίσχυση
Επαναξιολόγηση

Αύξηση ζητούμενου επιτοκίου

Αναπροσαρμογή επιτοκίου αναφοράς

1 Όπως ορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής (2008 / C 14/02)
2GGE είναι το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Ενίσχυσης (Gros Grant Equivalent), κατά τον χρόνο υπογραφής της δανειακής σύμβασης | TILFNPV είναι ο συνολικός τόκος του δανείου του ΤΑΑ σε Καθαρή 
Παρούσα Αξία | TIBLNPV είναι ο συνολικός τόκος του δανείου αναφοράς (Benchmark Loan) σε Καθαρή Παρούσα Αξία

Συμβατότητα με Κρατικές Ενισχύσεις

Ορισμοί



Περιεχόμενα

Ι. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας

• Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης
  & Ανθεκτικότητας
  (Δάνεια ΤΑΑ)
 

• Επιχορηγήσεις Ταμείου
  Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  (Επιχορηγήσεις ΤΑΑ)

ΙΙ. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Alpha Bank

ΙΙΙ. Στάδια Ενημέρωσης & Συνεργασίας2021 – A year in review2021 – A year in review



1. Πράσινη Μετάβαση

1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό
μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

2.1 Συνδεσιμότητα για τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος

3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας 
και προώθηση της συμμετοχής 
στην αγορά εργασίας

3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών 
δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και 
εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας,
της αποτελεσματικότητας και της 
ποιότητας του συστήματος υγείας 

3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε
αποτελεσματικές και χωρίς 
αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος της χώρας 
και χωροταξική μεταρρύθμιση

2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός
του κράτους

1.3 Μετάβαση σε ένα πράσινο
και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός 
των επιχειρήσεων

1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, 
ανθεκτικότητα στην κλιματική 
αλλαγή και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας

 2. Ψηφιακή Μετάβαση 3. Απασχόληση, Δεξιότητες,
Κοινωνική Συνοχή

4. Ιδιωτικές Επενδύσεις και
Μετασχηματισμός της Οικονομίας

Ειδικά προγράμματα για Ιδιωτικές επιχειρήσεις

4.1 Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά
για την ανάπτυξη και βελτίωση της 
φορολογικής διοίκησης

4.2 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας 
διοίκησης

4.3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
του συστήματος δικαιοσύνης 

4.4 Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού
τομέα και των κεφαλαιαγορών 

4.5 Προώθηση της έρευνας και
της καινοτομίας

4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση 
της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων 
οικονομίας της χώρας

4.7 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων
και εξαγωγών

€ 6,2 δις. € 2,2 δις. € 4,9 δις.€ 5,2 δις.
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Πυλώνες / Άξονες χρηματοδότησης από
το ΤΑΑ μέσω επιχορηγήσεων



Παράρτημα Ι: Ενδεικτικές Επενδύσεις
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Οι επενδύσεις πράσινης μετάβασης κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες επενδύσεων

Πράσινες
Τεχνολογίες 

Πράσινες
Ικανότητες Βιοποικιλότητα Ενεργειακή 

Απόδοση
Ανακαίνιση 

Κτιρίων 
Κυκλική

Οικονομία 

Προώθηση
Βιώσιμης

Ανάπτυξης

Δημιουργία
Θέσεων 
Εργασίας

Διαφύλαξη 
Ενεργειακής 
Ασφάλειας

• Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και βελτίωση ενεργειακής απόδοσης
• Ενεργειακή απόδοση μέσω ανακαίνισης υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος
• Κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικές, ηλιακές πηγές και βιομάζα - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
• Έξυπνα ενεργειακά συστήματα
• Εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες, ασύρματος εξοπλισμός σύμφωνα με τα κριτήρια μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών
   και τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης
• Ψηφιοποίηση μεταφορών που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των περιοχών Natura 2000
• Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση και τηλεψύξη
• Χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτων υλών που συμμορφώνονται με τα κριτήρια απόδοσης
• Συλλογή και επεξεργασία λυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια ενεργειακής απόδοσης

Ενδεικτικές Επενδύσεις

Επενδυτικά σχέδια Πράσινης Μετάβαση
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Οι επενδύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού κατηγοριοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες επενδύσεων

Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας &
ανοικτών ψηφιακών λύσεων Συνεργατικοί σχηματισμοί Ψηφιοποίηση μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Ενδεικτικές Επενδύσεις

Ψηφιοποίηση 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

Ψηφιακές υποδομές &
υποδομές δεδομένων 

Επενδυτικά σχέδια Ψηφιακού
Μετασχηματισμού

• Πώληση προϊόντων & υπηρεσιών με υποστήριξη ψηφιακών μέσων 
  τα οποία απευθύνονται στην εγχώρια και διεθνή αγορά 
• Αξιοποίηση διαδικτυακών συστημάτων μέσων προβολής (π.χ.  
  διαφήμιση σε μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, πλατφόρμες 
  κοινωνικής δικτύωσης)
• Διασφάλιση της ψηφιακής αλυσίδας εφοδιασμού 
• Ενσωμάτωση αναδυόμενων τεχνολογιών για αυτοματοποίηση 
   παραγωγής (π.χ. Internet of Things, Ρομποτική και αυτοματοποίηση, 
   Τρισδιάστατη εκτύπωση / 3D printing,
   Τεχνητή νοημοσύνη / Artificial Intelligence,
   Προγνωστική συντήρηση)
• Υπολογιστικές ικανότητες υψηλών επιδόσεων (κατασκευή ή και   
   χρήση data center για αποθήκευση δεδομένων τύπου Big Data)
• Χρήση φορητών συσκευών για κινητή σύνδεση στο διαδίκτυο 

• Υλοποίηση / αγορά, παραμετροποίηση και χρήση λογισμικού
   ERP, MRP, DFRP, BPM, DMS, HRMS, Performance Management, 
   Asset Management, Project Management, Knowledge Management
  & Intranet Portals, Training, O�ce automation, GDPR 
• Κάλυψη δικτύου 5G 
• Προμήθεια και χρήση συστημάτων / υποδομών (συμπεριλαμβανομένων   
   των δαπανών εκπαίδευσης): ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ηλεκτρονικής 
   τήρησης βιβλίων, ηλεκτρονικής πληρωμής, δημιουργίας ηλεκτρονικού 
   καταστήματοςe-commerce κατά τις συναλλαγές με τις τράπεζες, 
   κυβερνοασφάλειας (cyber security), τηλεργασίας, ψηφιακού γραφείου
   (π.χ. διαχείριση εγγράφων, έργων κλπ.), διασύνδεσης με προμηθευτές / 
   πελάτες, ηλεκτρονικού εμπορίου, ανάλυσης δεδομένων 
• Δαπάνες σε ψηφιακά εργαλεία για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας του 
   Πελάτη (π.χ. CRM, ψηφιακό marketing, αυτοματισμός εργασιών, 
   ηλεκτρονικά καταστήματα, Omni channel Solutions, customer care, content 
   & self care, CX, Strategy Design & Implementation, Customer Journeys , UX 
   audits, Usability Testing, SEO Services, CRO Services, Content Strategy, και 
   για την λήψη αποφάσεων (π.χ. Business Analytics, Business Intelligence, 
   Big data analytics)
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Δείκτες Καινοτομίας

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης

Χρηματοδότηση διδακτορικών ερευνητών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) από το Επενδυτικό Σχέδιο
Ποσοστό των νέων θέσεων εργασίας STEM ως προς το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί το Επενδυτικό Σχέδιο
Επενδυτικό σχέδιο επιχείρησης με το οποίο δημιουργείται νέο προϊόν / νέα υπηρεσία (όχι νέο brand)
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης trademark σε μια χώρα του συστήματος MADRID, εφόσον δημιουργεί νέο προϊόν ή νέα υπηρεσία
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης design σε μια χώρα του συστήματος HAGUE
Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό προϊόντων από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 21, 26, 27, 28, 29 και 30
Ποσοστό πωλήσεων στο εξωτερικό υπηρεσιών από το επενδυτικό σχέδιο στις κατηγορίες ΚΑΔ 58.2, 62, 63, 71.2 και 72

Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες του Horizon Europe 
Το αντικείμενο της έρευνας θα πρέπει να σχετίζεται με τις θεματικές ενότητες της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης της Ελλάδας (RIS3) 
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη διεξαγωγή συστηματικής βιομηχανικής έρευνας ή / και πειραματικής ανάπτυξης
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη διεξαγωγή της έρευνας από έμπειρη ερευνητική ομάδα με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου 
Το αντικείμενο της έρευνας στοχεύει στην δημιουργία νέων προϊόντων / υπηρεσιών ή τη σημαντική βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων / υπηρεσιών 
Το αντικείμενο της έρευνας στοχεύει στη δημιουργία νέων ή στη σημαντική βελτίωση υφισταμένων μεθόδων παραγωγής, διάθεσης και εφαρμογής
των προϊόντων / υπηρεσιών 
Ο επενδυτής ή / και οι κύριοι ερευνητές της ερευνητικής ομάδας έχουν συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το
Ελληνικό δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από άλλη χώρα του ΟΟΣΑ κατά την πενταετία πριν την αίτηση δανειοδότησης 
Ο επενδυτής έχει λάβει βεβαιώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από την ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ), κατά την πενταετία πριν την αίτηση
δανειοδότησης, στις οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες των κυρίων ερευνητών της ερευνητικής ομάδας 
Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει δαπάνες κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας σε μια χώρα του συστήματος PCT

Επενδυτικά σχέδια Καινοτομίας -
Έρευνας & Ανάπτυξη
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Υφιστάμενη / Νέα Συνεργασία

Προμηθευτικές
Συνεργασίες

Εξαγωγικές
Συνεργασίες

Συμβολαιακή 
Γεωργία

Δικαιόχρηση
(franchise)

Κοινά έργα έρευνας 
& ανάπτυξης

Δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει 
από εξαγορά / συγχώνευση

Δείκτες Εξωστρέφειας

Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών & συγχωνεύσεων

Ύπαρξη μέσου όρου εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας
του επενδυτή, εναλλακτικά οι εμπορικές συναλλαγές εξωτερικού του επενδυτή μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος
(εμβάσματα/ πιστωτικές κάρτες εξωτερικού)

Ύπαρξη προϋπολογισμού εξαγωγών του ΕΣ τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του ΕΣ (μελέτη βιωσιμότητας) 

Ύπαρξη ΕΣ τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών
που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες

Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια μεγαλύτερη  της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα
συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη-συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού  προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε με τη δημιουργία
νομικών προσώπων με τις  ίδιες επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού  τύπου, μεταξύ άλλων)

Επενδυτικά σχέδια Εξωστρέφειας,
Ανάπτυξης Οικονομιών Κλίμακα



Παράρτημα ΙΙ: Χρήσιμοι Ορισμοί
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Χρήσιμοι Ορισμοί

Πράσινη Μετάβαση

Πράσινη Μετάβαση Κυκλική οικονομία 

Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής Τουριστικές κατοικίες

Τουριστικές Επενδύσεις

H υπολογισθείσα ή μετρούμενη ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για 
να ικανοποιηθεί η ενεργειακή ζήτηση που συνδέεται με την τυπική 
χρήση του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ενέργεια 
που χρησιμοποιείται για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης (ΖΝΧ) και φωτισμό

Οικονομικό σύστημα στο οποίο διατηρείται η αξία των προϊόντων, των 
υλικών και άλλων πόρων στην οικονομία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα με την ενίσχυση της αποτελεσματικής χρήσης τους, στην 
παραγωγή και κατανάλωση, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο της χρήσης τους, και με την ελαχιστοποίηση των 
αποβλήτων και της αποδέσμευσης επικίνδυνων ουσιών σε όλα τα στάδια του 
κύκλου ζωής τους, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής της ιεράρχησης των 
αποβλήτων

Συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, 
τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, κέντρα 
προπονητικού αθλητικού τουρισμού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι 
εξής εγκαταστάσεις ειδικών μορφών τουρισμού: μονάδες ιαματικής 
θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης, 
κέντρα ευεξίας και αισθητικής και κέντρα καταδυτικού τουρισμού

Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, που είναι αυτοεξυπηρετούμενα 
καταλύματα, είναι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, μεμονωμένες ή σε 
συγκρότημα μονοκατοικίες, επιφανείας σαράντα (40) τ.μ. τουλάχιστον 
εκάστη, με αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. 
Δομούνται με όρους δόμησης κατοικίας. 



Περιεχόμενα

Ι. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας

• Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης
  & Ανθεκτικότητας
  (Δάνεια ΤΑΑ)
 
• Επιχορηγήσεις Ταμείου
  Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  (Επιχορηγήσεις ΤΑΑ)

ΙΙ. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες
Alpha Bank

III. Στάδια Ενημέρωσης & Συνεργασίας
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H Alpha Bank, προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πακέτο υπηρεσιών (µε τραπεζικά και µη προϊόντα), στη διάθεση
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, υποστηρίζονταc αποτελεσµατικά το σχεδιασµό ενίσχυσηc τηc παραγωγικότηταc και καινοτοµικήc ικανότηταc,

την ένταξη σε αλυσίδεc αξίαc, την ενσωµάτωση ψηφιακών τεχνολογιών και πρακτικών πράσινηc ανάπτυξηc και τον εξωστρεφή προσανατολισµό.

Έγκαιρη ενηµέρωση των δυνητικά επιλέξιµων επιχειρήσεων σχετικά µ
ε τις Δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης και των Αναπτυξιακών Προγρα
µµάτων

Παρακολούθηση των εξελίξεων και προδιαγραφών κάθε Δράσης από
οµάδα εξειδικευµένων στελεχών

Συµβουλευτική τραπεζική και τεχνική υποστήριξη από την εκπόνηση 
του επιχειρηµατικού σχεδίου, µέχρι τη χρηµατοδότηση και υλοποίησή 
του

Παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθµισηc, πιστοποιήσεων, 
ψηφιακού µετασχηµατισµού κλπ., σε συνεργασία µε πιστοποιηµένες Συ
µβουλευτικές εταιρείες

Επιλογή του πλέον αποδοτικού επενδυτικού προγράµµατος για το 
επιχειρηµατικό σας σχέδιο, µε τη συνεργασία εξειδικευµένων στελεχών 
µαc (ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη του Δικτύου Καταστηµάτων και 
Κεντρικών Μονάδων της Τράπεζας)

Ταχύτατη αξιολόγηση των αιτηµάτων χρηµατοδότησης και 
διεκπεραίωση των διαδικασιών έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου

Ενδιάµεση συµπληρωµατική χρηµατοδότηση (bridge financing) για 
την κάλυψη των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών, µέχρι την εκταµ
ίευση της επιχορήγησης

Ελκυστικό συνολικό κόστο χρηµατοδότησης υλοποίησης επενδυτικών 
σχεδίων µέσω του συνδυασµού Δανείου Τράπεζας και
Ταµείου Ανάκαµψης.

Περίοδος χάριτος κατά την περίοδο υλοποίησης της επένδυσης

Διάρκεια χρηματοδότησης μέχρι και 15 έτη

Έκδοση εγγυητικών επιστολών και ενέγγυων πιστώσεων για την 
προμήθεια εξοπλισμού της επένδυσης, με ειδικούς όρους

Πληρωμές προμηθευτών (Εσωτερικού ή Εξωτερικού)

Ασφάλιση της επένδυσης με ανταγωνιστικούς όρους τιμολόγησης

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Alpha Bank
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Περιεχόμενα

Ι. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
& Ανθεκτικότητας

• Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης
  & Ανθεκτικότητας
  (Δάνεια ΤΑΑ)
 
• Επιχορηγήσεις Ταμείου
  Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
  (Επιχορηγήσεις ΤΑΑ)

ΙΙ. Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Alpha Bank

ΙΙΙ. Στάδια Ενημέρωσης & Συνεργασίας



Στάδια ενημέρωσης και συνεργασίας

1.  Ενημερωτική συνάντηση & προσδιορισμός   
     επιχειρηματικών στόχων

Αξιολόγηση ευθυγράμμισης επενδυτικού σχεδίου με 
κριτήρια επιλεξιμότητας και προϋποθέσεις των 
Δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Αξιοποίηση και υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν 
την βιωσιμότητα και αποδοτικότητα του επενδυτικού 
σχεδίου (συμβουλευτικές κατευθύνσεις)

3.   Παρουσίαση ολοκληρωμένου πακέτου
     υπηρεσιών Alpha Bank

Επιλογή Δράσης και του πλέον αποδοτικού 
επενδυτικού προγράμματος

Παρουσίαση προτεινόμενου χρηματοδοτικού 
σχήματος

Συμφωνία επί των όρων συνεργασίας

4.   Υπογραφή Συμβάσεων

Έναρξη υλοποίησης έργου

Πιστοποίηση προόδου εργασιών & συμβατότητας 
έργου

Εκταμιεύσεις πόρων

3.  Υποβολή Αίτησης 

Συγκέντρωση δικαιολογητικών επενδυτικού σχεδίου

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην Alpha Bank

Αξιολόγηση βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου και 
αιτήματος χρηματοδότησης (Alpha Bank και ΠΑΕ) 

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Αποτέλεσμα ένταξης
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Η παρούσα παρουσίαση έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα και παρέχεται αποκλειστικά για την ενημέρωσή σας. Τα στοιχεία και οι εκτιμήσεις 
που αναφέρονται σε αυτήν, προέρχονται από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και επίκαιρες κατά τον χρόνο διαμόρφωσής της. Ωστόσο,
οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να μεταβάλλονται από τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς, καθώς δεν έχει οριστικοποιηθεί το σύνολο 
του σχετικού θεσμικού, νομοκανονιστικού και λειτουργικού πλαισίου, το οποίο διαμορφώνεται σταδιακά. Η Alpha Bank δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε άμεση ή παρεπόμενη ζημία απορρέει από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών και των λοιπών στοιχείων που αναγράφονται 
στην παρούσα παρουσίαση, οι οποίες μπορεί να τροποποιηθούν κατά τα προαναφερθέντα.
Το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό υλικό δεν συνιστά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παρότρυνση επιλογής 
συγκεκριμένης ενέργειας ή προτροπή για την διενέργεια οποιασδήποτε επενδυτικής ή άλλης πράξεως.  Ο αποδέκτης των πληροφοριών είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την κατανόηση του περιεχομένου αυτών και για τις ενέργειες που θα επιλέξει, ενώ δεν έχει κανένα δικαίωμα να 
εγείρει έναντι της Alpha Bank οποιαδήποτε αξίωση εξ αυτών των λόγων. 
Απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Alpha Bank, η αντιγραφή, αναπαραγωγή, μετάδοση, μεταβίβαση, διανομή, 
έκδοση, δημοσίευση, παρουσίαση, μετάφραση, τροποποίηση και εν γένει η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή επεξεργασία του παρόντος υλικού
ή τμήματος αυτού, για οποιονδήποτε σκοπό. 



Ευχαριστούμε


