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Η εγχώρια οικονομία αναμένεται να ενισχυθεί από την αξιοποίηση του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Μηχανισμός Ανάκαμψης 

&

Ανθεκτικότητας

Ταμείο Ανάκαμψης

Ανασύσταση της οικονομίας από 

πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & 

Ανθεκτικότητας                               

Recovery & Resilience Fund (RRF)

Ταμείο Απολιγνιτοποίησης

Ενίσχυση περιοχών όπου προβλέπεται 

παύση των λιγνιτικών μονάδων (Δ. 

Μακεδονία & Αρκαδία) μέσω του 

Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης 

Just Transition Mechanism (JTM)

▪ Έμφαση στην πράσινη και ψηφιακή 

μετάβαση και στον μετασχηματισμό 

της οικονομίας

▪ Ενίσχυση αναπτυξιακού δυναμικού 

και δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας

Συνολικοί επενδυτικοί πόροι: 

€ 31 δισ.

▪ Επιδοτήσεις: € 18,4 δισ. (60%)

▪ Δάνεια: € 12,7 δισ. (40%)

Στόχος η ολοκλήρωση των νομικών 

δεσμεύσεων έως 31/12/2023 & 

εκταμίευση συνόλου των πόρων 

έως τα τέλη του 2026.

Στόχευση Διαθέσιμοι Πόροι Χρονοδιάγραμμα

▪ Μέρος του σχεδίου ανάκαμψης Next Generation EU

▪ Αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω Covid-19

▪ Δημιουργία επενδύσεων που θα στοχεύουν κυρίως στην Πράσινη και Ψηφιακή Μετάβαση

▪ Έγκριση του Ελληνικού σχεδίου (ΕΛΛΑΔΑ 2.0) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17/06/2021



Οι πόροι του TAA θα διοχετευθούν μέσω της παροχής Δανείων και 
Επιδοτήσεων στη βάση 5 Κατευθύνσεων και 4 Πυλώνων 

Πράσινη Μετάβαση 

€ 4,9 δισ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

€ 2,6 δισ.

Καινοτομία – R&D

€ 1,3 δισ.

Εξωστρέφεια

€ 1,3 δισ.

Αύξηση μεγέθους / M&A

€ 0,7 δισ.

Δάνεια

κατευθύνσεις

Πράσινη Μετάβαση 

€ 6,2 δισ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

€ 2,2 δισ.

Απασχόληση & Κοινωνική Συνοχή

€ 5,2 δισ.

Ιδιωτικές Επενδύσεις & 

Μετασχηματισμός

€ 4,8 δισ. 

Επιδοτήσεις

πυλώνες



Πράσινη Μετάβαση 

€ 4,9 δισ.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

€ 2,6 δισ.

Καινοτομία – R&D

€ 1,3 δισ.

Εξωστρέφεια

€ 1,3 δισ.

Αύξηση μεγέθους / M&A

€ 0,7 δισ.

Δάνεια

Ενδεικτικά παραδείγματα

Σκέλος Δανείων – 5 Κατευθύνσεις

▪ Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιρίων

▪ Αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

▪ Προμήθεια ψηφιακών συστημάτων 

▪ Εγκατάσταση ηλεκτρονικών εφαρμογών

▪ Κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενης παραγωγικής γραμμής

▪ Αγορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

▪ Προμήθεια οχημάτων και εξοπλισμού

▪ Κατασκευή νέων υποδομών / εκσυγχρονισμός υφιστάμενων

▪ Κόστος που προκύπτει από συγχώνευση/ εξαγορά επιχειρήσεων



Αποκλειόμενες δραστηριότητες του Ταμείου Ανάκαμψης

▪ Δραστηριότητες που απαγορεύονται από την κείμενη 

εθνική νομοθεσία

▪ Δραστηριότητες που περιορίζουν ή παραβιάζουν τα 

ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες

▪ Αμυντικές δραστηριότητες που απαγορεύονται από το 

ισχύον διεθνές δίκαιο

▪ Προϊόντα και δραστηριότητες που συνδέονται με τον 

καπνό (παραγωγή, διανομή, μεταποίηση και εμπόριο)

▪ Δραστηριότητες που εξαιρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις

του κανονισμού Horizon Europe

▪ Τυχερά παιχνίδια

▪ Εμπόριο του σεξ και συναφείς 

▪ Δραστηριότητες που αφορούν ζώντα ζώα για πειραματικούς 

και επιστημονικούς σκοπούς 

▪ Δραστηριότητα ανάπτυξης ακινήτων και 

χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες (με ορισμένες 

εξαιρέσεις)

▪ Πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

▪ Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα 

ορυκτά καύσιμα (με ορισμένες εξαιρέσεις)

▪ Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με 

χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, αποτεφρωτήρες 

και μονάδες μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας (με 

ορισμένες εξαιρέσεις)

▪ Δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία όπου η 

μακροπρόθεσμη διάθεση αποβλήτων μπορεί να βλάψει το 

περιβάλλον (με ορισμένες εξαιρέσεις)

Αποκλείονται της χρηματοδότησης μέσω των δανείων του ΤΑΑ οι εξής:



Η διαδικασία χρηματοδότησης θα υποστηριχθεί συνολικά από τις Τράπεζες με μηδενική εμπλοκή του Δημοσίου 

Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Σχήμα

Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Δανειοδότησης 

Επενδυτικού Σχεδίου

Ίδια Κεφάλαια

Τουλάχιστον το 20% του Επενδυτικού Σχεδίου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί 

από ίδια κεφάλαια και δύναται να συμπεριληφθούν και οι εισφορές σε είδος χωρίς να 

υπερβαίνει το 10% του επιλέξιμου επενδυτικού κόστους

Εμπορικό Δάνειο

Το υπολειπόμενο ποσοστό της χρηματοδότησης του Επενδυτικού Σχεδίου 

δύναται να χρηματοδοτηθεί από εμπορικό δάνειο Τραπεζικού Ιδρύματος ή και από 

εκδόσεις ομολόγων στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά

Δάνειο TAA

Ανώτερο ποσοστό ενίσχυσης 50% που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση από 

το ΤΑΑ, σε συνάρτηση με το είδος και την κατεύθυνση που θα έχουν οι επιλέξιμες 

δαπάνες βάσει της κάλυψης κριτηρίων ανά πυλώνα



Κάλυψη κριτηρίων ανά Κατεύθυνση

Η χρηματοδότηση επενδύσεων με δάνειο του ΤΑΑ υπολογίζεται σύμφωνα με την ύπαρξη προϋπολογισμού επιλέξιμων 

επενδυτικών δαπανών στις 5 κατευθύνσεις του δανειακού προγράμματος του ΤΑΑ, καθώς και την κάλυψη συγκεκριμένων 

κριτηρίων ανά πυλώνα

1. Πράσινη Μετάβαση

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων πράσινης μετάβασης του επενδυτικού σχεδίου 20% 40% 50%

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ 30% 40% 50%

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ 30% 40% 50%

3. Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη

Ελάχιστος προϋπολογισμός επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης του επενδυτικού σχεδίου 10% 20% 40%

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ 30% 40% 50%

4. Αύξηση Μεγέθους - Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση
Υφιστάμενες 

συνεργασίες

Νέες συνεργασίες 

και εξαγορές / 

συγχωνεύσεις

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ 30% 40%

5. Εξωστρέφεια
1. Ελάχιστος μέσος όρος υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών (οικονομικά 

στοιχεία τριετίας)

2. Ελάχιστος προϋπολογισμός εξαγωγών τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων (με μελέτη 

βιωσιμότητας)

15% 30% 45%

Ποσόστωση δανείου ΤΑΑ 30% 40% 50%
Ειδικά για τις περιπτώσεις τουριστικών επενδύσεων η ποσόστωση δανείου ΤΑΑ επί του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται αυτοτελώς στο 40%

Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο είναι επιλέξιμο σε παραπάνω 

από έναν πυλώνα, οι ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, με ανώτατη 

ποσόστωση δανείου ΤΑΑ 50%.

Στην περίπτωση όπου ένα επενδυτικό σχέδιο δεν είναι επιλέξιμο στους πυλώνες 1, 2, 

3 ή 5 λόγω μη κάλυψης των ελάχιστων ποσοστών, είναι επιλέξιμο με αυτοτελή 

ποσόστωση δανείου ΤΑΑ στο 30%, εφόσον το άθροισμα των ελάχιστων ποσοστών 

των πυλώνων 1, 2, 3, και 5 ανέρχεται σε τουλάχιστον 30%.



Κρίσιμα σημεία δανείων ΤΑΑ

H διαδικασία εκτελείται μέσω των 

Τραπεζών χωρίς την εμπλοκή 

του Δημοσίου

Το επιτόκιο του δανείου από το 

ΤΑΑ δύναται να είναι 0,35% 

(σταθερό)

Στα δάνεια εφαρμόζεται η αρχή 

ίσης μεταχείρισης (pari passu)*

Η διάρκεια του δανείου δύναται να 

κυμαίνεται από 8-12 έτη. Παρέχεται και η 

δυνατότητα διάρκειας 15 ετών ανάλογα με 

τη φύση της επένδυσης

Ο αρχικός έλεγχος επιλεξιμότητας και 

πιστοληπτικής αξιολόγησης θα 

ολοκληρώνεται από την Τράπεζα εντός 

τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών 

Η αξιολόγηση από τον ανεξάρτητο ελεγκτή 

θα ολοκληρώνεται εντός 10 εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης του ελέγχου πληρότητας

Η ενίσχυση να είναι συμβατή με τους 

κανόνες και τα όρια κρατικών ενισχύσεων

Δεν θα αναχρηματοδοτούνται υφιστάμενα 

δάνεια μέσω του ΤΑΑ

Κάλυψη δαπανών μεταγενέστερη της 

υποβολής του αιτήματος προς την 

Τράπεζα

* Υποχρέωση του πιστούχου ότι η Τράπεζα δεν θα βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση, συγκριτικά με άλλους δανειστές που συνεργάζεται, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, τα προσφερόμενα καλύμματα και εξασφαλίσεις των πιστοδοτήσεων



▪ Προετοιμασία 

δικαιολογητικών και 

υποστηρικτικού υλικού 

σύμφωνα με τούς όρους 

του ΤΑΑ 

▪ Αναλυτικό επενδυτικό 

σχέδιο (ΕΣ) με διάκριση 

των δαπανών ανάλογα με 

τη φύση τους

Επενδυτής

Προετοιμασία Αίτησης

▪ Αξιολόγηση βιωσιμότητας 

της επένδυσης 

▪ Αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας 

- προέγκριση του αιτήματος

▪ Αρχική αξιολόγηση 

επιλεξιμότητας επένδυσης 

και δαπανών

▪ Επιλογή με κλήρωση 

ανεξάρτητου ελεγκτή

Τραπεζικό Ίδρυμα

Υποβολή Αίτησης & 

Αξιολόγηση Επενδυτικού 

Σχεδίου

Έκθεση Ελέγχου σχετικά με τα 

κάτωθι:

▪ Επιλεξιμότητα και 

συμβατότητα της επένδυσης 

και των δαπανών

▪ Συμμόρφωση με την «αρχή μη 

πρόκλησης σημαντικής 

βλάβης»

▪ Υπαγωγή των προτεινόμενων 

επενδυτικών σχεδίων στις 

επιλέξιμες δράσεις του ΤΑΑ 

και τη συνεισφορά στους 

στόχους του ΕΣΑΑ 

▪ Ποσοστό του δανείου ΤΑΑ 

▪ Σώρευση και συμβατότητα 

σύμφωνα με τους κανόνες 

κρατικών ενισχύσεων

Ανεξάρτητος Αξιολογητής

Αξιολόγηση Επιλεξιμότητας

Αίτησης

▪ Οριστική έγκριση του 

αιτήματος από το 

τραπεζικό ίδρυμα

▪ Υπογραφή δανειακής 

σύμβασης ΤΑΑ και του 

δανείου 

συγχρηματοδότησης

▪ Εκταμίευση

Τράπεζα

Υπαγωγή Αίτησης



Υποστηρικτικά Έγγραφα 

Επένδυσης

Checklist ενδεικτικού φακέλου

Υπόμνημα Επενδυτικού 

Σχεδίου

Επενδυτικό 

Σχέδιο

▪ Τεκμηρίωση σχετικά με τη συμμόρφωση της 

«αρχής μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» 

(Do No Significant Harm – DNSH).           

Πιο συγκεκριμένα:

o μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (Sustainability

Proofing)* της επενδυτικής δραστηριότητας 

του επενδυτικού σχεδίου, η οποία εκπονείται 

από συμβούλους / μηχανικούς σύμφωνα με 

την κλιματική διάσταση και την 

περιβαλλοντική διάσταση

o υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρει ότι το 

επενδυτικό σχέδιο δεν εμπίπτει στις 

αποκλειόμενες δραστηριότητες

o έκθεση συμβούλου / μηχανικού σχετικά με 

την συμμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου 

με τη σχετική ενωσιακή και εθνική 

περιβαλλοντική νομοθεσία για όλες τις 

επιλέξιμες επενδύσεις

▪ Υπεύθυνη δήλωση του επενδυτή για τις 

κρατικές ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή 

εγκριθεί για το επενδυτικό σχέδιο

Σημείωση: 

*Η μελέτη συμμόρφωσης βιωσιμότητας (Sustainability Proofing) καταρτίζεται από εξειδικευμένο σύμβουλο μόνο για επενδυτικά σχέδια > €10εκ. 

▪ Τίτλος επενδυτικού σχεδίου

▪ Ονομασία επιχείρησης βάσει καταστατικού 

▪ Μέγεθος επιχείρησης 

▪ Περιγραφή έργου & χρονοδιάγραμμα

▪ Τοποθεσία επενδυτικού σχεδίου

▪ Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

▪ Επιχειρηματικό σχέδιο επένδυσης 

▪ Αναλυτική περιγραφή των αιτούμενων 

ενισχύσεων και δαπανών 

▪ Δικαιολογητικά συμβατότητας της 

επένδυσης με τους όρους του ΤΑΑ και τους 

κανόνες κρατικών ενισχύσεων

▪ Κατάλογο επενδυτικών ενοτήτων και των 

σχετιζόμενων δεικτών που επιτυγχάνονται 

(προσφορές προμηθευτών, μελέτες από 

εξειδικευμένους συμβούλους / μηχανικούς, 

κλπ.)

▪ Τα πεδία παρέμβασης για την επίτευξη 

μέσω της επένδυσης των πράσινων στόχων 

και την στήριξη της ψηφιακής μετάβασης



Αξιολόγηση επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου και προσδιορισμός ποσόστωσης δανείου ΤΑΑ

Ελέγχονται σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση «Κριτήρια 

αξιολόγησης της επιλεξιμότητας 

των επενδυτικών σχεδίων που 

χρηματοδοτούνται με δάνεια του 

ΤΑΑ» τα ακόλουθα:

▪ Η επιλεξιμότητα του ΕΣ με 

βάση τον κατάλογο 

αποκλειόμενων 

δραστηριοτήτων

▪ Οι δαπάνες του ΕΣ αναλύονται 

και κατηγοριοποιούνται σε 

επιλέξιμες ή μη

Έλεγχος των επιλέξιμων 

δαπανών σύμφωνα με τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας και τις 

5 κατευθύνσεις

1. Πράσινη Μετάβαση

2. Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός

3. Καινοτομία - Έρευνα & 

Ανάπτυξη*

4. Ανάπτυξη Οικονομιών 

Κλίμακας**

5. Εξωστρέφεια

* Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός 

τουλάχιστον δείκτη καινοτομίας – έρευνας 

& ανάπτυξης

** Για τις συνεργασίες απαιτείται 

τουλάχιστον το 20% των επιλέξιμων 

δαπανών να αφορούν δαπάνες που 

γίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση 

συνεργασίας 

▪ Για τις Κατευθύνσεις 1,2,3: 

Άθροιση των δαπανών που 

συμμετέχουν στον αντίστοιχο 

πυλώνα και υπολογισμός 

ποσοστού συμμετοχής ανά 

πυλώνα επί του συνολικού ΕΣ

▪ Για την Κατεύθυνση 4: 

Έλεγχος ύπαρξης υφιστάμενης 

ή νέας συνεργασίας, ή 

δημιουργία νέου σχήματος που 

προκύπτει από εξαγορά / 

συγχώνευση

▪ Για την Κατεύθυνση 5:

Έλεγχος υφιστάμενης 

εξαγωγικής δραστηριότητας ή 

ύπαρξη ελάχιστου 

προϋπολογισμού εξαγωγών 

στο επενδυτικό σχέδιο

▪ Αντιστοίχιση ποσοστών 

συμμετοχής ανά πυλώνα με 

τις ποσοστώσεις του ΤΑΑ

▪ Υπολογισμός ύψους 

χρηματοδότησης του ΕΣ από 

το δάνειο του ΤΑΑ

Υπόμνημα Επενδυτικού 

Σχεδίου

Αξιολόγηση 

επιλεξιμότητας βάσει 

των στόχων του ΕΣΑΑ

Υπολογισμός ποσοστού 

συμμετοχής ανά πυλώνα 

- στόχο

Καθορισμός 

δανείου ΤΑΑ



Ενδεικτικό παράδειγμα κατασκευή μεταποιητικής μονάδας και δημιουργίας E-Shop
Πυλώνες: Πράσινη & Ψηφιακή μετάβαση 

Δαπάνη
Επιλεξιμό

τητα

Κόστος 

(€)
Πυλώνας ΚΔΑ*

Green/Digital 

Tagging

Συμβολή σε

Στόχους 

(€)

1. Κεφάλαιο Κίνησης Επιλέξιμη 600.000 Δεν εντάσσεται -

2. Κόστος Κεφαλαίου Επιλέξιμη 400.000 Δεν εντάσσεται -

3. Γήπεδο Επιλέξιμη 800.000 Δεν εντάσσεται -

4. Αποθήκη Επιλέξιμη 1.000.000 Δεν εντάσσεται -

5.1. Κατασκευή Κτιρίου Α Επιλέξιμη 1.500.000 Δεν εντάσσεται -

6.1. Εξοπλισμός Α Επιλέξιμη 200.000 Δεν εντάσσεται -

5.2 Κατασκευή Κτιρίου Β Επιλέξιμη 2.500.000 Πράσινη Μετάβαση ΕΑ4 40% 1.000.000

7. Ειδικός φωτισμός, έξυπνο σύστημα Επιλέξιμη 300.000 Πράσινη Μετάβαση ΕΑ1 40% 120.000

8. Ηλεκτρική Ενέργεια Επιλέξιμη 700.000 Πράσινη Μετάβαση ΔΕΑ3 100% 700.000

6.2. Εξοπλισμός Β Επιλέξιμη 500.000 Πράσινη Μετάβαση ΠΤ3 40% 200.000

9. ERP Επιλέξιμη 300.000 
Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός
ΨΜΜ2 100% 300.000

10. E-shop Επιλέξιμη 700.000 
Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός
ΨΠΥ4 100% 700.000

11. QR Code Επιλέξιμη 100.000 
Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός
ΨΠΥ6 100% 100.000

12. Ψηφιακό marketing Επιλέξιμη 400.000 
Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός
ΨΜΜ14 40% 160.000

Συνολικό κόστος 10.000.000

*ΚΔΑ: Κωδικός Δείκτη Αξιολόγησης – εξεταζόμενος κωδικός επενδυτικού σχεδίου βάσει Υπουργικής Απόφασης

Ανάλυση/ Κατηγοριοποίηση δαπανών… …και έλεγχος επιλεξιμότητας
ανά πυλώνα

Πυλώνας Ποσό (€)
Ποσοστό 

στο ΕΣ
Πράσινη Μετάβαση 4.000.000 40%

Ψηφιακός Μετασχηματισμός 1.500.000 15%

Καινοτομία – Έρευνα και Ανάπτυξη - 0%

Εξωστρέφεια - Ν/Α

Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας - Ν/Α

Σύνολο 5.500.000 

Πυλώνας Ποσοστό Όριο ΤΑΑ Ποσόστωση 

Πράσινη Μετάβαση 40%
≥40%

40%
<50%

Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός
15% 

≥10%
30%

<20%

Δεδομένης της επιλεξιμότητας του ΕΣ σε παραπάνω από έναν πυλώνα, οι 

ποσοστώσεις των πυλώνων αθροίζονται, με ανώτατη ποσόστωση δανείου 

ΤΑΑ στο 50%

Συμμετοχή Δανείου ΤΑΑ

50%

Συμμετοχή

ΤΑΑ

Τα πιστωτικά ιδρύματα θα διοχετεύσουν (κατ΄ελάχιστον) τα κάτωθι ποσοστά των διαθέσιμων πόρων των Δανείων ΤΑΑ με 

βάση τη μεθοδολογία του Παραρτήματος VI, VII του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241

- Πράσινη Μετάβαση 38,5%

- Ψηφιακός Μετασχηματισμός 20,8%



Η παρουσίαση αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο σε σκοπούς συνοπτικής ενημέρωσης ενδιαφερομένων πελατών της τράπεζας στο πλαίσιο παροχής δανείων με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

& Ανθεκτικότητας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης χρηματοδότησης. Στην ιστοσελίδα της τράπεζας optimabank.gr, έχει αναρτηθεί το σύνολο των όρων της

πρόσκλησης για την υποβολή αιτημάτων για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέσω παροχής δανείων από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας από την τράπεζα ως

συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τα σχετικά παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα, καθώς επίσης στην πρόσκληση και στα παραρτήματά της έχουν σκοπό να βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους πελάτες να κατανοήσουν τη

διαδικασία χρηματοδότησης από την τράπεζα μέσω παροχής δανείων από το ΤΑΑ. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν με δική τους αποκλειστική ευθύνη να διενεργήσουν, έρευνα και ανάλυση των

πραγματικών και νομικών στοιχείων και πλαισίων που αφορούν στο αντικείμενο της πρόσκλησης.

Όλοι οι όροι της πρόσκλησης και των παραρτημάτων αυτής καθώς και οι όροι που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της τράπεζας προς διευκρίνιση και συμπλήρωση των ανωτέρω είναι

υποχρεωτικοί για όσους ενδιαφερόμενους συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία. Επίσης, η συμμετοχή σε αυτή συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων της

πρόσκλησης και των παραρτημάτων της καθώς και τη συμμόρφωση με τους σχετικούς όρους.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία με αποκλειστική τους ευθύνη και δεν ορίζεται δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους δαπανών, οι οποίες

συνδέονται με την εκ μέρους τους συμμετοχή ή την υποβολή φακέλου πρότασης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης ή απόδοσης οποιουδήποτε είδους

δαπανών εάν η τράπεζα δεν αποδεχτεί το αίτημα χρηματοδότησης.

Η τράπεζα δύναται, κατά την εύλογη κρίση της να τροποποιεί τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενημέρωση, καθώς και στην πρόσκληση ή / και σε οποιοδήποτε

από τα παραρτήματα αυτής, να αιτείται πρόσθετων δικαιολογητικών. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται παράλληλα όλες οι εσωτερικές πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας αναφορικά με την

εξέταση αιτημάτων χορήγησης επιχειρηματικών δανείων, και ιδίως η πιστωτική πολιτική της.


